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V Hodoníně dne  13.09.2021

Výroková část:

Městský  úřad  Hodonín,  odbor  stavební  úřad,  jako  silniční  správní  úřad  příslušný  podle  § 40  odst. 4
písm. c)  zákona  č.   13/1997  Sb.,  o  pozemních  komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen"zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkouiňal žádost o povolení uzavírky, kterou

dne 03.09.2021  podal

Lesy Horňácko, s.r.o., IČ0 28302630, Vítězná 1228/13, 696 01 Rohatec,
kterého zastupuje SIGNEX KII Břeclav, s.r.o., IČ0 26266610, Bratislavská 929/67, 691 45
Podivín

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu provozovatele dráhy a souhlasu vlastníka
komunikace -podle  § 24  zákona o  pozemních komunikacích  a  § 39  odst. 5  vyhlášky  č.  104/1997  Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

pOvoluje

úplnou uzavírku :

si]nice 11/380 v úseku Mutěnice -Hodonín. obnova stromořadí

uzavírka:

komunikace:

kat. území:

v úseku:

délka uzavřeni silnice:

dé]ka objížd'ky:

v termínu:

v pracovní době:

akce:

úplná

11/380

Hodonín

od křižovatky se sil.11/431 k železničnímu přejezdu P7169 na sil.

11/380

3600 m

10,5 km

23.10. -24.10.2021 (sobota, neděle)

od 06:00 hod. do 20:00 hod.

Obnova stromořadí mezi tratí a silnicí 11/380 v úseku Mutěnice-

Hodonín, V. etapa (Kácení vzrostlých stromů)

stanovení trasy objížd'ky: Hodonín-DubňanylMutěnice pro oba směry, MIMO BUS

návrh trasy objížd'ky:       dle grafického schématu
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Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1.  Žadatel  zajistí  osazení  dopravního  značení  u2avírky  a  objížďky.  Dopravní  značení  bude

s ustanoveními   zákona   č.   361/2000   Sb.,   o   provozu  na  pozemních  komunikacích   a   o
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
Žadatelodpovídázastavdopravníhoznačenípoceloudobuuzavírky.

\
v souladu
změnách

294/2015

předpisů.

2.  Umístění   dopravních   značek,   včetně    označení   objížďkové   trasy,    bude   provedeno   v souladu
sopatřenímobecnépovahystanovenímpřechodnéúpravyprovozunapozemníchkomunikacích,které
vydal  Městský úřad Hodonín,  odbor stavební úřad pod  spis.zn.  MUHO  10057/2021  dne  08.09.2021,
odsouhlasenéPoliciíČR,DIHodonínpodč.j.:KRPB-157874/ČJ-2021-060606zedne25.08.2021.

3.  Odpovědný  za řádné  provedení vdopravně  bezpečnostního  opatření po  celou  dobu úplné  uzavírky je
žadatel  Lesy  Horňácko,  s.r.o.,  ICO  28302630,  Vítězná  1228/13,  696  01  Rohatec,  odpovědná osoba

4.žnagáaTeo|:ájšisYíl:cohé::::u7d3olb€5í::|7rkypřístupksousednímnemovitostem.
5.  Vozidlům hasičské záchramé služby a rychlé zdravotní záchranné služby bude umožněn průjezd dle

potřeby.
6.  Provoz pravidelné linkové dopravy nebude omezen

7.3#aosTn:#ÍteeTťwpíoÉrmníígdp:%oo=8š:2t3[2e]dprááyč.js.p]rš;ž4Ťž]oez::§ží.8oŘprBaŇnó_cseíťB,Ňtoá:níorganízace,

•     Akce bude provedena v termínu od 23.10. do 24.10. 2021  (sobota od 7:30 h. do neděle 20:00 h.)

•     Po dobu prací (kácení) bude zajištěn technický dohled Správy železnic, státní organizace, který je
nutno objednat u Oblastního ředitelství Brno,  Správa trátí Brno,  Kounicova 26,  611  43  Brno (p.
MonikaHegrová,tel.972625481;Hegrova@spravazeleznic.cz)

•     Zahájení a ukončení uzavírky a zahájení a ukončení prací (kácení) požadujeme oznámit našemu
místnímu správci - Správa Železnic,  státní organizace, Oblastní ředitelství Bmo, Trat'ový okrsek
Hodonín, vrchní misti provozni'ho střediska p. Pavel Bystřický, tel. č.  724 284 879;  972 633  534;
Bystricky@ spravazeleznic.cz)

•     Případný  průjezd  autobusů  NAD  (náhradní  autobusové  dopravy  za  vlakovou  dopravu)  bude
uzavřeným úsekem povolen

•     Průjezd služebních vozidel správy železnic, státní organizace za účelem provedení dohledu,
kontrolyaúdržbyželezničnídopravnícestybudeuzavřenýmúsekempovolen.Navrženáobjízdná
trasajevedenaposilnici11/4254,kdesevintravilánuMutěnicnacházížel.přejezdP7164(trat'
ZaječílHodonín,km26,628).Objízdnoutrasujemožnévéstpřestentožel.přejezdbezomezení.

8.   Městský úřad Hodoni'n, odbor stavební úřad si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky změnit nebo
doplnit z důvodu veřejného zájmu.

Účastníciřízení,naněžsevztahujerozhodnutisprávníhoorgánupodle§27odst.1správníhořádu:

•      Lesy Horňácko, s.r.o., Vítězná l228/13, 696 01  Rohatec
•     :í #ž:roa:Ss#n[#í'hš:r:Í;nv%ž: hnoámhěa;teí, 4p4ř:s/:év6k°o]vsá2 oBrFa:'i z[ačc: :h7:j%: 883r3n7o', Z::::í:eo;y; SnpíčstT

449/3, 60182 Bmo, IČO: 70932581
-      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Bmo

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 03.09.2021  žádost o povolení uzavírky.

Silniční  správní úřad Žádost podle  § 39  odst.1  a 2  vyhlášky  č.104/1997  Sb.,  kterou se provádí zákon o

pozemních  komunikacích,  ve  znění  pozdějších  předpisů  posoudil  a  po  projednání  podle  § 24  odst. 2
písm.a)ažc)zákonaopozemníchkomunikacíchanazákladěsouhlasupříslušnéhoorgánuPolicieČeské
republiky  podle  § 24  zákona  o  pozemních  komunikacích  a  § 39  odst. 4  a  5  vyhlášky  č.   104/1997  Sb.,
kterou  se  provádí zákon  o  pozemních  komunikacích,  ve  znění pozdějších  předpisů  povolil  uzavírku za
podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Při   vymezování   okruhu   účastníků   řízení   vycházel   Městský   úřad   Hodonín,   obecný   stavební   úřad
zustanovenípodle§27odst.1písm.a)správníhořáduadospělkzávěru,ževtomtořízenípřísluší:
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-      Lesy Horňácko, s.r.o., Vítězná  l228/13, 696 01 Rohatec -jáko žadatel vjehož zájmu nebo kvůli

jehož činnosti má být úplná uzavírka povolena
-      Obec Mutěnice, Masarykova č.p. 200, 69611 Mutěnice -jako obec najejímž zastavěném území

má být povolena objížďka
-Město Dubňany, Nám.15.dubna č.p.1149, 696 03 Dubňany -jako obec najejímž zastavěném

.,ŤheommíoTaáv:#Pk°r°ťj?[Ž::o:íb±:žvd:knaáměstí449/3,6oi82Bmo,ičo:70888337,zastoupenýsprávou
a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Bmo, Žerotínovo náměstí
449/3, 60182 Brno, IČO: 70932581 -jako vlastník dotčené komunikace

-      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Bmo, Kounicova 26, 611
43 Bmo -jako provozovatel dráhy umístěné na komunikaci

Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-        Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyj ádřeními účastníků k podkladům rožhodnutí :
-       Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučeníúčastn]ků:

Proti  tomuto   rozhodnutí   se   lze   odvolat  do   15   dnů   ode   dne.jeho   oznámení   ke   Krajskému  úřadu
Jihomoravského  kraje  podáním  u  zdejšmo  správního  orgánu.  Odvolání  proti  tomuto  rozhodnutí  nemá
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

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.  Odvoláním  lze  napadnout  výrokovou  část  rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Nedodržení  temínů  nebo  dalších  podmínek  uvedených  v  rozhodnutí  opravňuje  správní  orgán  zahájit
řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč.

otisk úředního razítka

Ing. Ludmila Živná
referent odboru stavebního úřadu

Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. SIGNEX KH Břeclav, s.r.o., IDDS: tk42ayd

sídlo: Bratislavská č.p. 929/67, 69145  Podivín
zastoupení pro: Lesy Horňácko, s.r.o., Vítězná 1228/13, 696 01   Rohatec

2. Město Dubňany, IDDS: dr5bejn
sídlo: Nám.15.dubna č.p.1149, 696 03   Dubňany

3. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nkse7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2

4. Obec Mutěnice, IDDS: 5kebcmv
sídlo: Masarykova č.p. 200, 696 11   Mutěnice

5. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, IDDS: uccchjm
sídlo: Kounicova 26, 61143   Bmo
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dotčené správní úřady
6. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Hodoni'n, IDDS: jydai6g

sídlo: Velkomoravská č.p.1051/16, 695 01  Hodom'n  1(KRPB-157874/ČJ-2021-060606)

ostatní
7. ČSAD Hodonín a.s., IDDS: 3vqcdti

sídlo: Bměnská č.p. 3883/48, 695 01   Hodonín 1
8. BORS Břeclav a.s., IDDS: yegcdc2

sídlo: Bratislavská č.p. 2284/26, 690 02  Břeclav 2
9. VYDOS BUS a.s., IDDS: jbtgy6j

sídlo: Jiřího Wolkera č.p. 416/1, Vyškov-Město, 682 01   Vyškov  1
10. Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace, IDDS: rv5mvri

sídlo: Kamenice č.p. 798/ld, Bohunice, 625 00  Bmo 25
11. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, IDDS: ybiaiuv

sídlo: tř. Bří Čapků č.p. 3233/3, 695 01   Hodonín  1



Doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Tento  dokment  v  listimé  podobě,  který  vznikl  pod  pořado\ým  číslem  141614972-226055-210914135230
převedením  z  dokumentu  obsaženého  v  datové  zprávě,  skládajícího  se  z  4  1istů,  se  shoduje  s  obsahem
dokumentu, j ehož převedením vznikl.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.

Obsah předložené datové zprávy k provedení autorizované konverze byl ve shodě se záznamy lnfomačního
systému datových schránek. Tato datová zpráva s číslem 946733581  byla systémem přenesena dne  13.09.2021
v  14:43:50.  Platnost  datové  zprávy  byla  ověřena  dne  14.09.2021  v  13:52:40.  Datová  zpráva  byla  opatřena
elektronickou  značkou,  zaručenou  elektronickou  pečetí  založenou  na  certifikátu  pro  elektronickou  pečet'

#é:e##gí:cvkaéngagcoesg:a;ee]:e:í:s[čuí:::cťriíí[řke;::ícohídg5Věá7ž::oc:#obuy]e[;hdráníf5:tus,Pgenč:#

3ru.g,iřfi;eďdMcnfs,e:;ft€e;ř,rapočš:;iés::bu3:fb`nE'ferE3cin:'fisyžéčmk:3t:w;c-Pet,s#aánoezknač.engr:ads*#
razítkem.  Datum  a  čas  13.09.2021  14:45:26,  číslo  kvalifikovmého  časového  razítka  nebo  kvalifikovaného
elektronickéhočasovéhorazítka014071A4,časovérazítkobylovydánoPostsignumQualifiedCA5,Česká
pošta, s.p..

Odesílaj ící datová schránka:
Název: Město Hodonín
Adresa: Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín, CZ
ID datové schránky: mwvbvks
Typ uživatele: Pověřená osoba

Vstupní dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem a platnost
kvalifikovaného elektronického podpisu byla ověřena dne  14.09.2021  v  13:52:49. Kvalifikovaný elektronický
podpis  byl  shledán platným  (dokment  nebyl  změněn)  a  ověření  platnosti  kvalifikovaného  certifikátu  pro

:14e.#:2i2ť|ž?5dž:i3S3?yůoti?reov.edána:ifii:;=éeáej:|ěenám.urisůFm-.:dTigu:a::|noýcŘacl:#ť:`vftitiéh?dcaenftéiE#:r:

;loes#o.mť:g|ep:dsTg:b`gjA#1e,ECFí;hhdaÉ;fěkmovpgsý,sciegriniá#ur3|ief.:Fčžc4?Cpeosípáisp:#s:f:pťoa;iofiáeop:=u#
osobu Ludmila Živná, referent, odbor investic a údržby, 622241, Město Hodonín. Uznávaný elektronický
podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časo`ýmr..         i       i                VV_   _  _     J___    1  ^   /\/`  ^/`.1.,

Y##ei#sdoívfi;k:Vr=rtku?°#V:t3]:mi3:;ag%S2t]č:S4°:š€?:6###íůžšřveáaéh#ec:íiFt2#:
_       _            ___   _     _              JL                         ,

1              1\ _  _1rl±______

éá;á;é.'riz-ía`á' -o-i  -4ó-7i  Ai,  časové  razítko  byio  vydáno  kvaiifikovaným  poskytovateiem  postsignum
Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Vystavil: Obec Mutěnice
Pracoviště : Obec Mutěnice
V Mutěnicích dne 14.09.2021

:E&PĚ'[jšmKeů%#Pisosoby.keráautorkovanoukonveridokumemprovedia:

razítkem
13:52:49.

Kontrolu  této  doložky  lze  provést  v  centrální  evidenci  doložek  přístupné  vůsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  na  adrese
https:MMw.czechpoint.cz/overovacídoloůy.



Situace širších vztahů
OBJÍZDNÁ TIUSA i mimo BUS IDS JMK
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přechodné dopravní znaěení BraGsůvská 929/67. Podm. 691  Ó5

omezení dopravy fl: n7 595 m
SILBamhopnco\mídotiu:bl:775595211

ebiail 6jgnex.bDtbv®znam.cz

|místč`Lakce/název: llllIH
sil  11/380 Mutěnice -Hodonín od  23.10.2021

do 24.10.2021V  etapa
obnova stromořadí - kácení msdd`mm         |


