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MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM 
o d b o r  d o p r a v y  a  s i l n i č n í h o  h o s p o d á ř s t v í 

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: 566590311 
Č.j.:BYS 18934/2019                                                                    Bystřice nad Pernštejnem 25.9.2019 
Sp.zn: SBYS 17779/2019 DSH/Ny 
 
 
Zájmové sdružení Maverick Rescue z.s., IČ 22662090, Žebětín 1082, 641 00 Brno,  

v zastoupení fy 

Znakom s.r.o., IČ 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno 

 
 

Rozhodnutí  
(uzavírka) 

 
 Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako 
příslušný silniční správní úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb.,                            
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákona o pozemních 
komunikacích", na základě žádosti zájmového sdružení Maverick Rescue z.s., IČ 22662090, 
Žebětín 1082, 641 00 Brno, zastoupené na základě plné moci firmou Znakom s.r.o., IČ 26264641, 
Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, podané dne 5.9.2019, po projednání s dotčenými orgány                           
a organizacemi v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích  a Vyhlášky 
č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění následných změn                       
a doplňků, v návaznosti na zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích                               
a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dále ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve věci povolení úplné uzavírky části silnice II/388 v úseku Vír, místní část Hrdá Ves – 
křižovatka se silnicí III/38814, z důvodu pořádání sportovní akce na uvedené pozemní 
komunikaci, rozhodl, že 

povoluje 
 
žadateli, kterým je zájmové sdružení Maverick Rescue z.s., IČ 22662090, Žebětín 1082,                   
641 00 Brno, zastoupené na základě plné moci firmou Znakom s.r.o., IČ 26264641, Zengrova 
2694/4, 615 00 Brno, úplnou uzavírku silnice II/388 v úseku obec Vír, místní část Hrdá              
Ves – křižovatka se silnicí III/38814 v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, silniční               
km cca 36,100 – 40,100 v době od 4.10.2019 do 6.10.2019 z důvodu pořádání sportovní                  
akce – závodů automobilů do vrchu. 
 

Dále zdejší úřad nařizuje objížďku, která je vedena z obce Vír, místní část Hrdá Ves po silnici 
II/388 ke křižovatce se silnicí II/387 ve Víru, dále po silnici II/387 přes Koroužné do Štěpánova 
nad Svratkou ke křižovatce se silnicí III/38722, dále po silnici III/38722 ke křižovatce se silnicí 
I/19, dále po silnici I/19 přes Lesoňovice do Bystřice nad Pernštejnem ke křižovatce se silnicí 
II/388, zde zpět na silnici II/388.  

 
Zdejší silniční správní úřad stanovuje podmínky pro výše uvedenou uzavírku: 
a) Uzavírka a objížďka bude řádně označena na silnicích II. a III. tříd a místních komunikacích 

v ORP Bystřice nad Pernštejnem dopravním značením, stanoveným zdejším úřadem dne 
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5.9.2019 pod Č.j.: BYS 17778/2019 a schváleným Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie 
kraje Vysočina, ÚOVS - DI Žďár nad Sázavou dne 13.8.2019 pod Č.j.: KRPJ-39019-7/ČJ-
2019-161406-DING. Na silnici I/19 bude objížďka označena v souladu se stanovením, 
vydaným dne 6.9.2019 Krajským úřadem Kraje Vysočina, odborem dopravy a silničního 
hospodářství, pod č.j. : KUJI 69376/2019 Ří/DZp/130, ODSH 40/2019. Dopravní značení 
bude po celou dobu uzavírky udržováno v řádném technickém a funkčním stavu. Po ukončení 
uzavírky bude dopravní značení uvedeno neprodleně do původního stavu. 

b) Polici ČR zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení.  
c) Budou dodrženy podmínky souhlasu majetkového správce silnice I/19, tj. Ředitelství silnic               

a dálnic ČR, správa Jihlava, vydaného dne 12.8.2019. Dále budou dodrženy podmínky dle 
vyjádření majetkového správce silnic II. a III tříd, tj. Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, 
příspěvkové organizace, Jihlava, TSO Žďár nad Sázavou, vydaného dne 4.9.2019                                    
a smlouvy č.: 75490061 ze dne 25.9.2019.  

d) V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno                    
v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení, žadatel tuto informaci oznámí 
neprodleně zdejšímu silničnímu správnímu úřadu. 

e) Žadatel prostřednictvím obcí, jichž se uzavírka dotýká, zajistí seznámení občanů způsobem                 
v místě obvyklým (rozhlasem, vyvěšením na úřední desce apod.) s řešením provozu v době 
uzavírky.  

f) Po ukončení uzavírky budou komunikace dotčené uzavírkou neprodleně předány jejich 
vlastníkům, resp. jejich majetkovým správcům. 

g) Vozidlům integrovaného záchranného systému /,,/ bude umožněn průjezd uzavřeným 
úsekem po celou dobu uzavírky.  

h) Vozidlům veřejné linkové osobní dopravy /VLOD/ bude umožněn průjezd uzavřeným 
úsekem po celou dobu uzavírky v časových polohách platných jízdních řádů. 

i) Odpovědná osoba:  Maverick Rescue z.s., Žebětín 1082, 641 00 Brno, kontaktní osoba:               
Ing. Aleš Sitař, tel. 725102542. 

 
 V případě nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad toto povolení 
v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.  
 Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních 
komunikacích odkladný účinek.  
 

Odůvodnění 
Zájmové sdružení Maverick Rescue z.s., IČ 22662090, Žebětín 1082, 641 00 Brno, zastoupené 

na základě plné moci firmou Znakom s.r.o., IČ 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, 
požádalo dne 5.9.2019 o úplnou uzavírku silnice II/388 v úseku Vír, místní část Hrdá Ves – 
křižovatka se silnicí III/38814 v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, silniční km cca 36,100 
– 40,100 v době od 4.10.2019 do 6.10.2019 z důvodu pořádání sportovní akce-závodu automobilů 
do vrchu. Zdejší úřad zahájil dnem 5.9.2019 řízení ve věci a dne 5.9.2019 oznámil zahájení řízení 
všem známým účastníkům, s výzvou k uplatnění svých případných návrhů a připomínek.  

K uzavírce a objížďce vydal dne 12.8.2019 souhlas majetkový správce silnice I/19,                            
tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Jihlava, dne 4.9.2019 a 25.9.2019 vyslovil souhlas 
majetkový správce dotčených silnic II. a III. tříd, tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, 
příspěvková organizace, Jihlava. Dne 5.9.2019 obec Koroužné, dne 12.8.2019 město Bystřice nad 
Pernštejnem a dne 12.8.2019 městys Štěpánov nad Svratkou. Dne 13.8.2019 byla uzavírka 
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projednána s příslušným orgánem bezpečnosti silničního provozu, tj. s Policií ČR, Krajským 
ředitelstvím policie kraje Vysočina, ÚOVS – DI Žďár nad Sázavou. Souhlasné stanovisko ve věci 
vydal dne 14.8.2019 příslušný dopravní úřad, tj. Krajský úřad Kraje Vysočina, Odbor dopravy             
a silničního hospodářství, Jihlava. Ostatní účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a připomínky 
ve věci. 

Pro uvedenou uzavírku bylo dne 5.9.2019 vydáno zdejším úřadem stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, týkající se silnic II. a III. tříd a místních komunikací v ORP 
Bystřice nad Pernštejnem a dne 6.9.2019 bylo vydáno stanovení přechodné úpravy provozu na 
silnici I/19 Krajským úřadem kraje Vysočina, Odborem dopravy a silničního hospodářství, 
Jihlava.  

Správní úřad uložil žadateli mimo jiné povinnost zajistit prostřednictvím obcí, jichž se uzavírka 
dotýká, seznámení občanů způsobem v místě obvyklým s řešením provozu v době uzavírky. 
Uložil žadateli také povinnost, že v případě, pokud omezení provozu na pozemní komunikaci 
bude zahájeno nebo ukončeno v jiných termínech, než jsou uvedeny v tomto povolení, žadatel tuto 
informaci oznámí neprodleně zdejšímu silničnímu správnímu úřadu. 

Vozidlům integrovaného záchranného systému /,,/ a vozidlům veřejné linkové osobní 
dopravy /VLOD/ bude umožněn průjezd uzavřeným úsekem po celou dobu uzavírky. 

Zdejší správní úřad předloženou žádost posoudil na základě všech příloh a znalosti dotčeného 
místa a došel k závěru, že na výše uvedeném úseku silnice II/388 v úseku Vír, místní část Hrdá 
Ves – křižovatka se silnicí III/38814 v k.ú. Dvořiště u Bystřice nad Pernštejnem, silniční km        
cca 36,100 – 40,100, nelze v době pořádání sportovní akce zachování plného silničního provozu. 
Jelikož žádost o povolení uzavírky silnice byla doložena všemi náležitostmi, potřebnými k vydání 
požadovaného rozhodnutí, bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.  

 
Poučení o opravném prostředku: 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15-ti dnů ode dne oznámení,                             

ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě, podáním učiněným u Městského úřadu Bystřice 
nad Pernštejnem, odboru dopravy a silničního hospodářství. Odvolání proti tomuto rozhodnutí 
nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 

 
           
 
 OTISK  RAZÍTKA 
              Bc.  Jiří Daniel 

     Vedoucí odboru dopravy  
                 a silničního hospodářství 

         MěÚ Bystřice nad Pernštejnem 
 

 
 

 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 

orgánu a aby každý účastník dostal jeden  stejnopis. 
Nebyl-li adresát písemnosti zastižen, doručovatel uloží písemnost v místně příslušné 

provozovně držitele poštovní licence a nevyzvedne-li si adresát písemnost do deseti dnů od 
uložení, poslední den této lhůty se považuje za den oznámení. 
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Obdrží : 
Znakom s.r.o., IČ 26264641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno – IDDS   
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny přísp. organizace, Jihlava – IDDS  
Ředitelství silnic a dálnic, státní organizace, Praha – IDDS  

Obec Vír – IDDS  

Obec Koroužné – IDDS  

Městys Štěpánov nad Svratkou – IDDS  

Město Bystřice nad Pernštejnem 

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jihlava – IDDS  

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, ÚOVS-DI Žďár nad Sázavou – IDDS  

Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina – IDDS  
Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina – IDDS 
ZDAR a.s., Žďár nad Sázavou – IDDS   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vyřizuje: Jiří Nykodým tel. 566590326,  
e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz 
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