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O Z N Á M E N Í 
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY SILNICE 

 

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným 
silničním správním úřadem dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o PK“), oznamuje podle ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájení správního řízení na návrh, který podala 
právnická osoba: 
COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha 9,  
kterou zastupuje právnická osoba: ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno 15. 

Návrh se týká žádosti ve věci omezení silničního provozu na silnici II/408 v km 83,321 - 83,986 staničení silnice, 
t.j. od přibližně začátku obce Valtrovice ve směru od obce Krhovice až za zastavěnou část obce Valtrovice ve 
směru na obec Hrádek, podle ust. § 24 odst. 1 zákona o PK, z důvodu provádění stavebních prací v rámci akce 
"II/408 Valtrovice - průtah", v termínu od 04.05.2020 do 30.11.2020.  
 
Rozsah uzavírky a popis objízdné trasy: 

 v rámci stavebních prací bude provedena výstavba dešťové kanalizace, přeložka plynu, vodovodu a telefonu, 
přeložka nízkého napětí a oprava povrchu komunikace, 

 objízdná trasa pro všechna vozidla mimo vozidla s povolením stavby bude vedena od křižovatky silnice II/408 
a III/408 42 za obcí Krhovice dále po silnici III/408 42 až ke křižovatce této silnice se silnicí III/397 8 v obci 
Strachotice, dále po silnici III/397 8, přes obec Slup, až ke křižovatce této silnice se silnicí II/397 v obci 
Jaroslavice, dále po silnici II/397 až ke křižovatce této silnice se silnicí II/408 v obci Hrádek a dále po silnici 
II/408, až do obce Křídlůvky, kde objízdná trasa končí - délka objízdné trasy je cca 15,3 km, 

 úsekem od začátku uzavřeného úseku ve směru od obce Krhovice po první křižovatku silnice II/408 s místní 
komunikací obce Valtrovice bude povolen průjezd autobusům linkové osobní dopravy, 

 mimo období od 01.07.2020 do 31.08.2020 bude autobusům linkové osobní dopravy povolen příčný přejezd 
přes silnici II/408 po místní komunikaci obce Valtrovice, u domu č.p. 14, 

 objízdná trasa pro autobusy linkové osobní dopravy bude vedena obousměrně po místních komunikacích obce 
Valtrovice, dále po pozemní komunikaci spojující obce Valtrovice a Křídlůvky a dále po místních komunikacích 
obce Křídlůvky, 

 před začátek úplné uzavírky silnice II/408 bude pozemní komunikace spojující obce Valtrovice a Křídlůvky, po 
které bude vedena objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy, uvedena do takového technického stavu, 
aby byl po ní možný a bezpečný průjezd autobusů linkové osobní dopravy (a to i nízkopodlažních autobusů), 
aby zde nedocházelo k jejich poškozování a nadměrnému opotřebení - tato úprava bude provedena včas tak, 
aby si po jejím provedení mohli tuto komunikaci prohlédnout autobusoví dopravci, kteří ji budou využívat, a na 
základě jejich případných připomínek byly provedeny ještě její případné nutné další stavební úpravy, 

 na objízdné trase autobusů linkové osobní dopravy po pozemní komunikaci spojující obce Valtrovice a Křídlůvky 
budou umístěny alespoň tři výhybny (dvě na začátku zastavěných území obou obcí a jedna přibližně uprostřed 
této pozemní komunikace). 

V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo předmětné správní řízení zahájeno doručením žádosti 
Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy (dále jen „správní orgán“), dne 14.04.2020. 
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Vzhledem k tomu, že má správní orgán všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, je v souladu 
s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům tohoto správního řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí a činit další návrhy podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu ve lhůtě pěti dnů ode dne 
doručení tohoto oznámení, doručením na Městský úřad Znojmo, odbor dopravy. Po uplynutí stanovené lhůty 
nebude k dalším vyjádřením k podkladům rozhodnutí resp. dalším návrhům přihlédnuto a bude vydáno 
rozhodnutí v předmětné věci.   
Tento způsob vedení správního řízení (stanovení lhůty vyjádření se k podkladům správního rozhodnutí) je 
v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení podle ust. § 6 správního řádu a v souladu 
s procesními právy účastníka správního řízení podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu.  
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy, 
nám. Armády 1213/8, IV. nadzemní podlaží, dveře č. 438, ve dnech pondělí a středa od 08.00 do 17.00 hodin 
(předem je vhodné dohodnou si termín na telefonním čísle, uvedeném v záhlaví tohoto dokumentu; rovněž je 
možné dohodnout si termín v jiný pracovní den). 

 
Poučení 
Účastníci jsou oprávněni: 
 dle ust. § 36 zák.č. 500/2004 Sb. navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání 

rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům, 
 dle ust. § 33 zák.č. 500/2004 Sb. si v řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat 

písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu, v téže věci může mít pouze jednoho 
zmocněnce, 

 dle ust. § 38 zák.č. 500/2004 Sb. nahlížet do spisu, s kterým je spojeno právo činit výpisy a právo na to, aby 
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části, 

 dle ust. § 52 zák.č. 500/2004 Sb. jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení, 
 dle ust. § 82 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb. k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů 

uvedeným v odvolání, nebo v průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, 
nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve.  Namítá-li účastník řízení, že mu nebylo umožněno učinit 
v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním. 

 
 
 
 
 
 

Bc. Ivana  ZÍTKOVÁ  v. r.  
vedoucí oddělení silničního hospodářství  

a silniční dopravy odboru dopravy 
  
Obdrží 
navrhovatel 
1. ZNAKOM s.r.o., IDDS: 6kac9dh 
 sídlo: Zengrova č.p. 2694/4, Židenice, 615 00  Brno 15 
 

účastníci (dodejky) 
2. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2 
3. Obec Valtrovice, IDDS: ykhbund 
 sídlo: Valtrovice č.p. 7, 671 28  Jaroslavice 
4. Obec Strachotice, IDDS: atwa2m5 
 sídlo: Strachotice č.p. 79, 671 29  Strachotice 
5. Obec Slup, IDDS: k86aj57 
 sídlo: Slup č.p. 42, 671 28  Jaroslavice 
6. Obec Jaroslavice, IDDS: pcwbdvr 
 sídlo: Náměstí č.p. 93, 671 28  Jaroslavice 

 

otisk úředního 
razítka 
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7. Obec Hrádek, IDDS: f6qaz6e 
 sídlo: Hrádek č.p. 16, 671 27  Hrádek u Znojma 
8. Obec Křídlůvky, IDDS: yg7bi4c 
 sídlo: Křídlůvky č.p. 67, 671 28  Jaroslavice 
 

ostatní 
9. KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss 
 sídlo: Nové sady č.p. 946/30, Staré Brno, 602 00  Brno 2 
10. Jihomoravský kraj, odbor dopravy KÚ JmK, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
 

dotčené správní orgány 
11. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 
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