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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ UZAVÍRKY
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o., IČO 29366186, Popice 11, 669 02 Znojmo,
kterého zastupuje Urbania - jih, s.r.o., IČO 26932172, Přímětická 3659, 669 02 Znojmo
Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad 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"), na základě žádosti o povolení uzavírky, kterou podal dne 27.04.2022 (dále
jen "žadatel")
Druh uzavírky:

úplná

Uzavírka silnice č.:

III/41015 v km: 8,955

Přesné určení místa (v úseku, v obci):

Propustek – Bahnův mlýn

Délka uzavřeného úseku:

20m

Navržená trasa objížďky:
Objízdná trasa bude vedena z obce Kostníky po sil.III/40810 přes obec Police, dále po sil.III/40812 a
III/40817 přes obec Lubnice po křižovatku se sil.II/411, dále po této silnice přes obec Korolupy až do
obce Vysočany a to obousměrně.
Délka navržené objížďky:

12 000 metrů

Termín uzavírky:

od 09.05.2022 – 17.09.2022

Důvod uzavírky:

rekonstrukce propustku 41015-7P

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o povolení uzavírky podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád). Podle ustanovení § 47 odst. 1 správního
řádu silniční správní úřad
oznamuje
zahájení řízení ve výše uvedené věci, které je vedeno dle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích.
Podle ust. § 38 správního řádu mohou účastníci řízení nahlížet do spisu. Nestanoví-li zákon jinak, jsou
účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Silniční správní úřad dává dle § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí do
5 dnů od doručení tohoto oznámení.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední
dny: Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00).
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Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka, Mgr. Martin Ferdan
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
účastníci (dodejky)
Inženýrské stavby Jebáček s.r.o. v zastoupení Urbania - jih, s.r.o., IDDS: irr9ei2
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Obec Korolupy, IDDS: a95btrx
Obec Kostníky, IDDS: 2fdaz9f
Obec Lubnice, IDDS: xuxa24e
Obec Police, IDDS: pygbbys
Obec Vysočany, IDDS: 35pbafz
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Znojmo, IDDS:
k3nk8e7
dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát Znojmo, IDDS: jydai6g
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Třebíč, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, dopravní obslužnost, IDDS:
ksab3eu
Městský úřad Znojmo, Odbor dopravy, IDDS: ns4a987

