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OZNÁMENÍ
o zahájení řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí o povolení
uzavírky silnice III/36829 včetně povolení objízdné trasy
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy, podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(„obecní zřízení“) a podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), jako funkčně, věcně
a místně příslušný silniční správní úřad
oznamuje
podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád") všem známým účastníkům řízení
zahájení správního řízení
ve věci žádosti společnosti OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, IČO 46342796 (dále také
„žadatel“), podané v zastoupení na základě písemné plné moci společností DoZBos s.r.o., Otakara
Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČO 29372381, která se týká povolení uzavírky silnice III/36829 (Skrchov
– Deštná – Roubanina) a objízdné trasy, dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a které bylo
v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno doručením žádosti na Městský úřad Boskovice, Odbor
dopravy dne 19.09.2022.
Předmětem žádosti je povolení úplné uzavírky silnice III/36829 a povolení objízdné trasy po silnicích
III/36829, II/368 (Rovensko – Moravská Třebová – Roubanina – Letovice) a I/43 (Brno – Svitavy – Králíky
– st. hranice) – viz příloha.
Důvodem výše uvedené uzavírky a povolení objízdné trasy je oprava silnice III/36829 ve dvou úsecích:
úsek 1: v km provozního staničení 0,000 – 3,500 silnice III/36829, v době od 03.10.2022 do 24.10.2022,
úsek 2: v km provozního staničení 7,190 – 8,083 silnice III/36829 v době od 22.10.2022 do 23.10.2022
(rezervní termín od 29.10.2022 do 30.10.2022).
Objízdná trasa uzavřené silnice III/36829 pro úsek 1 je vedena: po silnici III/36829 obcemi Deštná –
místní část Rumberk, Deštná – Horní Smržov – Roubanina – ke křižovatce se silnicí II/368 u obce Slatina
(lokalita Na Červené) a dále po silnici II/368 směrem k městu Letovice, ke křižovatce se silnicí I/43
a dále po silnici I/43 do obce Skrchov ke křižovatce se silnicí III/36829 – obousměrně.
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Objízdná trasa uzavřené silnice III/36829 pro úsek 2 je vedena: od křižovatky silnic III/36829 a II/368
u obce Slatina (lokalita Na Červené) a dále po silnici II/368 směr městys Letovice ke křižovatce se silnicí
I/43 a dále po silnici I/43 do obce Skrchov ke křižovatce se silnicí III/36829 – obousměrně.
Přechodná úprava provozu bude provedena v souladu s opatřením obecné povahy vydaným Městským
úřadem Boskovice, Odborem dopravy, sp. zn.: SMBO 20510/2022 DOP a se stanovením přechodného
dopravního značení vydaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Odborem dopravy, Žerotínovo
náměstí 3, 601 82 Brno.
Podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu jsou účastníky řízení v řízení o žádosti žadatel a další dotčené
osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností s žadatelem musí vztahovat rozhodnutí
správního orgánu. Podle § 27 odst. 2 správního řádu jsou účastníky řízení také další osoby,
pokud mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech nebo povinnostech, tj. uzavírkou
a objízdnou trasou dotčené obce Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice, IČO 00532177, Horní Smržov,
Horní Smržov 139, 679 61 Letovice, IČO 00532126 a obec Deštná, Deštná 61, 679 61 Letovice,
IČO 00532118 a objízdnou trasou dotčená obec Roubanina, Roubanina 4, 679 61 Letovice,
IČO 00532169 a město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61, IČO 00280518. Účastníkem
řízení ve věci uzavírky a objízdné trasy je v souladu s § 27 odst. 2 správního řádu a podle § 24 odst. 2
zákona o pozemních komunikacích také vlastník uvedených silnic II/368 a III/36829, tj. Jihomoravský
kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, IČO 70888337, zastoupený Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno,
IČO 70932581 (dále jen „SÚS JMK“) a vlastník silnic I/43, tj. Česká republika, zastoupená Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha, IČO 65993390.
Vzhledem k tomu, že Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy má shromážděny všechny podklady
pro vydání rozhodnutí ve výše uvedené věci, je v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům
tohoto správního řízení dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
USNESENÍ
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy v řízení o žádosti společnosti OHLA ŽS a.s., Tuřanka
1554/115b, 627 00 Brno, IČO 46342796, podané v zastoupení na základě písemné plné moci
společností DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČO 29372381, ve věci povolení úplné
uzavírky silnice III/36829 a povolení objízdné trasy po silnicích III/36829, II/ a I/43 oprava silnice
III/36829 ve dvou úsecích:
Úsek 1: v km provozního staničení 0,000 – 3,500 silnice III/36829, v době od 03.10.2022 do 24.10.2022,
úsek 2: v km provozního staničení 7,190 – 8,083 silnice III/36829 v době od 22.10.2022 do 23.10.2022
(rezervní termín od 29.10.2022 do 30.10.2022),
dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, rozhodl podle § 36 odst. 1 správního řádu takto:
účastníci správního řízení, vedeného u zdejšího silničního správního úřadu pod sp. zn.
SMBO 20439/2022 DOP, mohou činit další návrhy podle § 39 odst. 1 správního řádu ve lhůtě pěti dnů
ode dne doručení tohoto oznámení, doručením na Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy.
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Po uplynutí stanovené lhůty nebude k dalším návrhům přihlédnuto a bude vydáno rozhodnutí
v předmětné věci.
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout na Městském úřadu Boskovice, Odboru dopravy, v budově
na náměstí 9. května 2, Boskovice, II. patro, kancelář č. 3.19 v úřední dny pondělí a středa 8.00 – 16.30
hod., úterý a čtvrtek 8.00 – 14.00 hod. nebo po telefonické domluvě (telefon: 516 488 782).
Odůvodnění
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci řízení oprávněni navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci – správní orgán může
usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy. Tento způsob vedení správního řízení je
v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení podle § 6 odst. 1, 2 správního
řádu.
Poučení
Proti tomuto usnesení se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení usnesení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným prostřednictvím
Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy, nám. 9. května 954/2, 680 11 Boskovice.
Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek.

otisk
úředního
razítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil
vedoucí odboru dopravy
(opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem)

Příloha: situace dopravně – inženýrských opatření

Rozdělovník:

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
 OHLA ŽS a.s., Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, zastoupené společností DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice,
(DS)
Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:
 Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno, zastoupený Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,
Komenského 2, 678 11 Blansko (DS)
 Česká republika, zastoupená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha (DS)
 město Letovice, Masarykovo náměstí 210/19, 679 61 (DS)
 obce Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice (DS)
 obec Deštná, Deštná 61, 679 61 Letovice (DS)
 obec Roubanina, Roubanina 4, 679 61 Letovice (DS)
 Horní Smržov, Horní Smržov 139, 679 61 Letovice (DS)
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Dotčené orgány:
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, dopravní inspektorát Blansko,
Bezručova 31, 678 11 Blansko (DS)
Na vědomí:
 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, oddělení veřejné osobní dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
(DS)
 KORDIS JMK, a.s., Nové sady 946/30, 602 00 Brno (DS)
 HZS Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko, Poříčí 22, 678 01 Blansko (DS)
 Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, Kamenice 798/1d, 625 00 Brno-Bohunice (DS)
 ČSAD Tišnov, spol. s r.o., Červený Mlýn 2538, 666 01 Tišnov (DS)
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