
KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE 
Odbor dopravy 

Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno 
 
 
Č.j. JMK 53246/2021        SpZn.: S-JMK 40152/2021/OD            Brno 09.04.2021
  

R O Z H O D N U T Í 
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 3 
písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
zákon o pozemních komunikacích), na základě podání EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, 
140 00 Praha 4, o. z. oblast Morava Jih, závod Morava Jih, Vídeňská 104, 619 00, IČ 453274924, 
v zast. DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ 63471752, podle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích, 
 

povoluje uzavírku 
 

 
silnice:                       I/52 Brno – Pohořelice - Mikulov – st. hr. 
v místě:                    Bavory – Dolní Dunajovice 
druh uzavírky:         částečná     
termín:                     12.04. - 31.05.2021 
popis uzavírky / objížďky:        
Etapa 1: 

 jednosměrná uzavírka silnice I/52 v úseku od křižovatky se souběžnými pozemními 
komunikacemi na území obce Horní Věstonice po křižovatku silnic I/52 x III/4147 x III/42121, 

 silnice I/52 bude uzavřena ve směru Pohořelice – Mikulov, objízdná trasa bude vedena po 
souběžné pozemní komunikaci, 

 ve směru Mikulov – Pohořelice bude provoz veden volnou polovinou vozovky silnice I/52, 
 silnice I/52 bude obousměrně uzavřena v úseku od křižovatky silnic I/52 x III/4147 x III/42121 

po průmyslovou zónu na území obce Bavory, 
 objízdné trasy budou vedeny po souběžných pozemních komunikacích se silnicí I/52, 
 silnice II/420 bude úplně uzavřena v úseku přiléhajícím k silnici I/52, 

Etapa 2: 
 jednosměrná uzavírka silnice I/52 v úseku od křižovatky silnic I/52 x III/4147 x III/42121 po 

křižovatku silnic I/52 x III/0521, 
 silnice I/52 bude uzavřena ve směru Pohořelice – Mikulov, objízdná trasa bude vedena po 

souběžné pozemní komunikaci, 
 ve směru Mikulov – Pohořelice bude provoz veden volnou polovinou vozovky silnice I/52, 

 
důvod uzavírky:     akce „„I/52 Bavory – Dolní Dunajovice – souvislá obnova krytu““ 
 
 
Podmínky uzavírky silnice I. třídy: 
 
1. žadatel zajistí osazení dopravního značení a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky             

a objížďky. Dopravní značení bude realizováno podle stanovení přechodné úpravy provozu 
vydané Krajským úřadem JMK, odborem dopravy, č.j. JMK 46147/2020 ze dne 24.03.2021 a MěÚ 
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Mikulov, odborem stavebním a ŽP, č.j. MUMI 21013936 ze dne 07.04.2021 /v příloze/. 
2. podmínky dopravního úřadu:  

Etapa I 
• v křižovatce silnic I/52 x III/4147 x III/42121 bude průjezd ze silnice III/4147 na silnici 
III/42121 a ze silnice III/42121 na silnici III/4147 povolen jen autobusům linkové osobní dopravy, 
• v době, kdy bude provoz na silnici I/52 v úseku od křižovatky se souběžnými pozemními 
komunikacemi na území obce Horní Věstonice po křižovatku silnic I/52 x III/4147 x III/42121 ve 
směru Mikulov – Pohořelice veden polovinou vozovky pro směr Mikulov – Pohořelice, bude stání 
autobusové zastávky Dolní Dunajovice, rozc. umístěné na silnici I/52 za křižovatkou silnic I/52 x 
III/4147 x III/42121 ve směru na Mikulov dočasně přeloženo na objízdnou trasu na pozemní 
komunikaci souběžnou se silnicí I/52, 
• v době, kdy bude provoz na silnici I/52 v úseku od křižovatky se souběžnými pozemními 
komunikacemi na území obce Horní Věstonice po křižovatku silnic I/52 x III/4147 x III/42121 ve 
směru Mikulov – Pohořelice veden polovinou vozovky pro směr Pohořelice – Mikulov, bude stání 
autobusové zastávky Dolní Dunajovice, rozc. umístěné na silnici I/52 za křižovatkou silnic I/52 x 
III/4147 x III/42121 ve směru na Mikulov dočasně přeloženo na objízdnou trasu na pozemní 
komunikaci souběžnou se silnicí I/52, a stání autobusové zastávky Dolní Dunajovice, rozc. 
umístěné na silnici I/52 za křižovatkou silnic I/52 x III/4147 x III/42121 ve směru na Pohořelice 
dočasně přeloženo na objízdnou trasu na pozemní komunikaci souběžnou se silnicí I/52, 
• stání autobusové zastávky Bavory, rozc. pro směr Pohořelice – Mikulov bude dočasně 
přeloženo na objízdnou trasu na pozemní komunikaci souběžnou se silnicí I/52. 
Etapa 2 
• stání autobusové zastávky Dolní Dunajovice, rozc. umístěné na silnici I/52 za křižovatkou 
silnic I/52 x III/4147 x III/42121 ve směru na Mikulov bude dočasně přeloženo na objízdnou trasu 
na pozemní komunikaci souběžnou se silnicí I/52, 
• v době, kdy bude provoz na silnici I/52 v úseku od křižovatky silnic I/52 x III/4147 x III/42121 
po křižovatku silnic I/52 x III/0521 ve směru Mikulov – Pohořelice veden polovinou vozovky pro 
směr Pohořelice – Mikulov bude silnice III/0521 v úseku přiléhajícím k silnici I/52 úplně uzavřena 
mimo autobusů linkové osobní dopravy, 
• v době, kdy bude provoz na silnici I/52 v úseku od křižovatky silnic I/52 x III/4147 x III/42121 
po křižovatku silnic I/52 x III/0521 ve směru Mikulov – Pohořelice veden polovinou vozovky pro 
směr Mikulov - Pohořelice, bude zakázáno ze silnice III/0521 levé odbočení na silnici I/52 ve 
směru na Mikulov mimo autobusů linkové osobní dopravy, 
• v době, kdy bude provoz na silnici I/52 v úseku od křižovatky silnic I/52 x III/4147 x III/42121 
po křižovatku silnic I/52 x III/0521 ve směru Mikulov – Pohořelice veden polovinou vozovky pro 
směr Mikulov - Pohořelice, bude stání autobusové zastávky Bavory, rozc. umístěné na silnici I/52 
před křižovatkou silnic I/52 x III/0521 ve směru od Pohořelic dočasně přeloženo na objízdnou 
trasu na pozemní komunikaci souběžnou se silnicí I/52, 
• v době, kdy bude provoz na silnici I/52 v úseku od křižovatky silnic I/52 x III/4147 x III/42121 
po křižovatku silnic I/52 x III/0521 ve směru Mikulov – Pohořelice veden polovinou vozovky pro 
směr Pohořelice - Mikulov, bude stání autobusové zastávky Bavory, rozc. umístěné na silnici I/52 
před křižovatkou silnic I/52 x III/0521 ve směru od Pohořelic dočasně přeloženo na objízdnou 
trasu na pozemní komunikaci souběžnou se silnicí I/52 a stání autobusové zastávky Bavory, rozc. 
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umístěné na silnici I/52 za křižovatkou silnic I/52 x III/0521 ve směru na Pohořelice dočasně 
přeloženo do dvou dočasných stání umístěných na silnici I/52 před křižovatkou silnic I/52 x 
III/0521 ve směru od Mikulova a na silnici III/0521 před křižovatkou silnic I/52 x III/0521. 

3. trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou překryty 
a po ukončení akce uvedeny do původního stavu. 

4. na začátku uzavírky umístí žadatel orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky, 
názvem a sídlem žadatele. 

5. za splnění podmínek povolení zodpovídá žadatel. Kontaktní osoba: František Vintr, tel. 
602505828. 

6. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky 
změnit nebo doplnit z důvodu veřejného zájmu. 

 
V případě nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo 
zrušit. 

 
 

O d ů v o d n ě n í 
 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, obdržel dne 11.03.2021 žádost EUROVIA CS, a.s., 
U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4, o. z. oblast Morava Jih, závod Morava Jih, Vídeňská 104, 
619 00, IČ 453274924, v zast. DOKA, s.r.o., Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ 63471752. Tímto dnem 
bylo zahájeno správní řízení ve věci povolení uzavírky silnice I. třídy, což bylo podle § 47 odst. 1 
správního řádu opatřením ze dne 24.03.2021 oznámeno účastníkům řízení vč. poučení o právu 
navrhovat důkazy a činit návrhy až do vydání rozhodnutí.  
Rozhodnutí bylo vydáno po projednání a po souhlasu vlastníků dotčených pozemních komunikací – 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, IČ 
65993390, Správa a údržba silnic JMK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, IČ 70932581, Obec 
Klentnice, IČ 00600199, Město Mikulov, IČ 00283347, Obec Perná, IČ 00283487, Obec Bavory, IČ 
00600148, dále po stanovisku PČR KŘ ÚO DI Břeclav, č.j. KRPB-49276-1/ČJ-2021-060406, ze dne 
22.03.2021  a podle § 24 odst. 2 a odst. 4 zákona o pozemních  komunikacích, a podle  § 39 odst. 5 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.  
S ohledem na stanoviska dotčených orgánů a ochranu silnice I. třídy byly stanoveny podmínky tak, jak 
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí je možno se odvolat ve lhůtě 15-ti dnů od jeho oznámení k Ministerstvu 
dopravy, prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy. Odvolání proti 
tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 
 

 
 
 
 

 
 

                              Mgr. Jana Červinková, v.r. 
                          vedoucí odd. pozemních komunikací  

       Otisk 
   úředního 
      razítka 
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Za správnost vyhotovení: 

 
Ing. Eduard Hanzlovič 
oprávněná úřední osoba 
 
Počet listů rozhodnutí:            4 
Počet příloh/listů příloh:         1/1                                                                            
 
Rozdělovník: 

 
- účastníci řízení 
 

 EUROVIA CS, a.s., v zast. DOKA, s.r.o., Na Návsi 11/5, 620 00 Brno /DS-IČ 63471752/ 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno 

/DS- IČ 65993390/ 
 Správa a údržba silnic JMK, p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno /DS- IČ 70932581/ 
 Obec Klentnice /DS-IČ 00600199/ 
 Město Mikulov /DS-IČ 00283347/ 
 Obec Perná /DS-IČ 00283487/ 
 Obec Bavory /DS- IČ 00600148/ 

 
- dotčené orgány: 

 Policie ČR, KŘ ÚO DI Břeclav /DS – IČ 75151499/ 
 
- další 

 HZS JMK, ÚO Břeclav /DS-IČ 70884099/ 
 Zdravotnická záchranná služba JMK, p.o., nám. 28. října 23, 602 00 Brno /DS-IČ 00346292/ 

 
 Ministerstvo dopravy, odbor PK, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1 /DS - IČ 66003008/ 

 
 Městský úřad Mikulov, odbor stavební a ŽP /DS-IČ 00283347/ 

 
 ČSAD Hodonín a.s., IČO: 60747536 (do DS) 
 Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o., IČO: 63496283 (do DS) 
 BDS-BUS, s.r.o., IČO: 25302078 (do DS) 
 VYDOS BUS a.s., IČO: 26950731 (do DS) 
 BORS BUS s.r.o., IČO: 63473089 (do DS) 
 STUDENT AGENCY k.s., IČO: 25317075 (do DS) 
 Gepard Express, SE, IČO: 08071888 (do DS) 
 Autobusová doprava Trybox s.r.o., IČO: 05984556 (do DS) 
 KORDIS JMK, a.s., IČO: 26298465 (do DS) 
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