MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor dopravy a živnostenský úřad

Č. j.:

S-MUTI 18814/2020/ODŽU
MUTI 20060/2020/ODŽÚ/Dv

Vyřizuje:

Oprávněná úřední osoba:

Spis. zn.:

Luboš Dvořáček

V Tišnově, 2. 6. 2020
Tel.: 549 439 752

e-mail: lubos.dvoracek@tisnov.cz

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad věcně příslušný podle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon o pozemních komunikacích") a místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení úplné
uzavírky silnice III. třídy, kterou dne 25. 5. 2020 podala
Česká televize, Televizní studio Brno, IČ: 00027383, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno zastoupená společností
ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno,
(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto přezkoumání podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39
odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů

povoluje
úplnou uzavírku silnice III. třídy č. III/38522 mezi obcí Vohančice a Městem Tišnovem, místní částí Pejškov
(po křižovatku k odbočení na místní část Pejškov), na akci
„Natáčení ČT – Vohančice - Pejškov“,
(dále jen „uzavírka“) v souvislosti s jednodenním natáčením České televize pro seriál Hlava Medúzy,
v termínu od 7. 6. 2020, 6:00 hod do 8. 6. 2020, 6:00 hod.
Objízdná trasa pro individuální automobilovou dopravu bude vedena od obce Vohančice po silnici III. třídy
č. III/37912 směrem na Závist, dále po silnici II. třídy č. II/379 směr městys Deblín a z městysu Deblín směr
obec Vohančice po silnici III. třídy č. III/38522 do místní části Pejškov, viz přiložená situace.
Pro autobusy veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozované v rámci IDS JMK bude po celou dobu
trvání uzavírky uzavřeným úsekem silnice č. III/38522 povolen a bude technicky možný průjezd.
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Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:

1. Uzavřený úsek bude řádně označen a zabezpečen ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb.
2. Budou dodrženy podmínky uvedené v souhlasu s uzavírkou, které vydal Krajský úřad Jihomoravského
kraje, odboru dopravy, ze dne 20. 5. 2020 pod Sp. zn. S-JMK 67772/2020 OD, č. j. JMK 69624/2020:

 po celou dobu trvání uzavírky bude uzavřeným úsekem silnice III/38522 povolen a bude technicky
možný průjezd všech autobusů veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozovaným v rámci IDS
JMK, a to tak, aby nezískávaly žádné nebo jen naprosto minimální zpoždění.

3. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu se Stanovením
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal Městský úřad Tišnov, Odbor dopravy
a živnostenský úřad dne 26. 5. 2020 pod č. j. MUTI 19054/2020/ODŽÚ/Dv.

4. Po ukončení uzavírky musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a objížďky a musí být
zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb.

5. Žadatel umožní přístup k sousedním nemovitostem.
6. Za průběh uzavírky zodpovídá: Česká televize, IČ: 000 27 383, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno, Jindřich
Kavina, tel.: 606 777 451.

Odůvodnění:
Žadatel podal dne 25. 5. 2020 žádost o povolení uzavírky pozemní komunikace.
Na základě této žádosti správní orgán oznámil zahájení řízení dle ust. § 47 odst. 1 správního řádu a požádal
účastníky řízení a dotčené správní orgány, aby nejpozději do tří dnů od doručení oznámení zahájení řízení
uplatnili své námitky.
Z hlediska bezpečnosti a plynulosti dopravy po objízdných trasách v době uzavírky silnice III. třídy č. III/38522
mezi obcí Vohančice a Městem Tišnovem, místní částí Pejškov se k dopravnímu značení vyjadřuje Policie
České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště dopravního
inženýrství BM a BO a ta souhlasí s navrženým dopravním značením a další opatření nenavrhuje.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku pozemní komunikace za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Správní úřad určil účastníky řízení dle § 27 správního řádu. Účastníkem řízení je tedy dle § 27 odst. 1
správního řádu žadatel - Česká televize, Televizní studio Brno, IČ: 00027383, Trnkova 2345/117, 628 00 Brno
zastoupená společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, se sídlem Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, dle § 27 odst.
2 správního řádu Jihomoravský kraj zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
příspěvkovou organizací kraje, a dále též dle § 27 odst. 2 správního řádu další dotčené osoby, zejména
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, Městys Deblín, Deblín 43, 664 75 Deblín, Obec NelepečŽernůvka, Žernůvka 10, 666 01 Tišnov a Obec Vohančice, Vohančice 29, 666 01 Tišnov, neboť můžou být
rozhodnutím přímo dotčeni ve svých právech nebo povinnostech.
Stanoviska sdělili:


Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, ze dne 13. 3. 2020 pod č. j. KRPB-57791-1/ČJ-2020-0600DI- HRB



Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje
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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, ze dne 20. 5. 2020 pod č. j. JMK 69624/2020



Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov ze dne 20. 5. 2020



Městys Deblín, Deblín 43, 664 75 Deblín ze dne 15. 5. 2020



Obec Nelepeč-Žernůvka, Žernůvka 10, 666 01 Tišnov ze dne 26. 5. 2020



Obec Vohančice, Vohančice 29, 666 01 Tišnov ze dne 26. 5. 2020

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
 Účastníci se k podkladům nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, odboru dopravy, podáním u zdejšího silničního správního úřadu. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
Odvoláním lze dle § 82 odst. 1 správního řádu napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Dle § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 a musí obsahovat údaje
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání
uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako správní delikt
podle § 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích pro právnické a fyzické podnikající osoby
s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Luboš Dvořáček
referent odboru
Příloha:
 situace uzavírky
 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané Městským úřadem
Tišnov, Odbor dopravy a živnostenský úřad dne 26. 5. 2020 pod č. j. MUTI 19054/2020/ODŽÚ/Dv
Obdrží:
účastníci (dodejky)
ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno - DS
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko – DS
Město Tišnov, nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Městys Deblín, Deblín 43, 664 75 Deblín – DS
Obec Nelepeč-Žernůvka, Žernůvka 10, 666 01 Tišnov – DS
Obec Vohančice, Vohančice 29, 666 01 Tišnov - DS
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dotčené správní úřady
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení rozvoje dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601
82 Brno – DS
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy, Žerotínovo nám.
449/3, 601 82 Brno – DS
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS
na vědomí
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Kamenice 798/1d, 62500 Brno - Bohunice – DS
ČSAD Tišnov spol. s. r. o., Červený Mlýn 1538, 666 01 Tišnov – DS
KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové Sady 30, 602 00 Brno – DS
Vypraveno dne:
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