Č.j.: MV 86571/2020
VYŘIZUJE: Prieložný Ivo

Vyškov 31.8.2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. (4) písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
pozemních komunikacích) ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo orgán kraje
v přenesené působnosti vyhovuje žádosti, kterou podala dne 21.8.2020 právnická osoba
Hanácký rally klub v AČR, se sídlem Purkyňova 419/2c, 682 01 Vyškov, IČ: 70809763
(dále jen „žadatel“) a podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
I.
povoluje úplnou uzavírku provozu na silnicích okresu Vyškov
dne 12. září 2020 (sobota)
z důvodu vedení trasy a konání rychlostních zkoušek (dále jen RZ) automobilové soutěže
XXVIII. R A L L Y V Y Š K O V,
LIQUI MOLY RALLYSPRNT SERIE, POHÁR 2+, OPEL ADAM CUP, POHÁR MLÁDEŽE A
POHÁR POŘADATELE
takto:
RZ 1/4 PODIVICKÁ

v době od 08:17 do 15:43 hodin dne 12. září 2020

- úplná uzavírka provozu na silnici III/37729 v úseku křižovatky s III/37736 u Radslavic (směr na
Pustiměř) (km 2,606) - křižovatka s III/37731 na Zelenou Horu (za Pustiměří) (km 1,503) v délce
1,103 km
- úplná uzavírka provozu na silnici III/37731 v úseku před vyústěním na III/37729 za Pustiměří
(km 0,000) - hranice okresu Vyškov, mezi Podivicemi a Sněhoticemi, v úseku mostku přes
Ferdinandský potok (km 8,351) v délce 8,351 km
- úplná uzavírka provozu na silnici III/37732 v úseku křižovatky s III/37731 u obce Zelená Hora
(km 0,000) - ve směru k hranici Vojenského újezdu Březina (km 0,100) v délce 0,100 km
- úplná uzavírka provozu na silnici III/37733 v úseku křižovatky s III/37731 v obci Podivice (km
0,000) - ve směru k hranici Vojenského újezdu Březina (km 0,100) v délce 0,100 km
Objízdná trasa není stanovena.
Silnice bude označena v Brodku u Prostějova, Sněhoticích, Pustiměři a Dědicích jako slepá ulice.
Organizace provozu linkové osobní dopravy vnitrostátní bude zajištěna dohodou žadatele
s dopravním úřadem KÚ JMK Brno a spol. KORDIS JMK, spol. s r.o., Brno a nedojde
k přemístění zastávek BUS.
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RZ 2/5 IVANOVICKÁ BRÁNA v době od 08:52 do 16:18 hodin dne 12. září 2020
- úplná uzavírka provozu na silnici III/4285 v úseku křižovatky silnice III/4285 se zpevněnou
ostatní komunikací za mostkem za Herolticemi ve směru na Rybníček (od km 0,746, po km 0,950)
v délce 0,204 km
- úplná uzavírka provozu na silnici III/04712 v úseku vyústění zpevněné ostatní komunikace v
obci Topolany (km 1,000) - za odbočením na zpevněnou ostatní komunikaci (km 2,100) v délce
1,100 km
Navržená objízdná trasa obousměrná v celkové délce 14,231 km:
Bude vedena po silnicích III/04713, III/4284, II/428, I/47 a III/04712 v délce 12,747 km
z Moravských Prus přes Boškůvky, Moravské Málkovice, Medlovice, Ivanovice na Hané a
Topolany, s odbočením do Hoštic-Heroltic.
III/04713 - od km 0,000, po km 1,312 - v délce 1,312 km
III/4284 - od km 0,000, po km 3,800 - v délce 3,800 km
II/428
- od km 4,271, po km 6,007 - v délce 1,736 km
I/47
- od km 1,384, po km 6,462 - v délce 5,078 km
III/04712 - od km 0,000, po km 0,500 - v délce 0,500 km
III/4285 - od km 0,000, po km 0,321 - v délce 0,321 km
Na objízdnou trasu se bude napojovat v Medlovicích objízdná trasa z Rybníčku - po silnici
III/4285 - od km 2,110, po km 3,576 - v délce 1,466 km.
Silnice budou označeny v Moravských Prusích, Rybníčku, Hošticích-Herolticích, Topolanech a
na silnici I/47 na křižovatkách na Hošice-Heroltice a na Topolany jako slepá ulice.
Organizace provozu linkové osobní dopravy vnitrostátní bude zajištěna dohodou žadatele
s dopravním úřadem KÚ JMK Brno a spol. KORDIS JMK, spol. s r.o., Brno a nedojde
k přemístění zastávek BUS.
RZ 3/6 RAČICKÁ

v době od 09:33 do 16:59 hodin dne 12. září 2020

- úplná uzavírka provozu na silnici III/37928 v úseku Nemojany, Hotel Nemojanský mlýn (km
0,578) - Pístovice, křižovatka s III/37365 (km 3,822) v délce 3,244 km
- úplná uzavírka provozu na silnici III/37365 v úseku Pístovice, před křižovatkou s III/37928 (km
12,700) - za vjezdem do zámku Račice (km 11,100) v délce 1,600 km
- úplná uzavírka provozu na silnici III/37925 v úseku Račice, křižovatka s III/37365 (km 5,645) před vyústěním na Ježkovice na II/379 (km 0,000) v délce 5,645 km
Navržená objízdná trasa obousměrná:
Bude vedena po silnicích III/37365, II/373 a II/379 v délce přibližně 36,150 km (z toho v délce
přibližně 16,028 km na okrese Vyškov a v délce přibližně 20,122 km na okrese Blansko) přes
Bukovinku, Bukovinu, Křtiny, Jedovnice, Kotvrdovice, Senetářov, Podomí a Ruprechtov,
Ježkovice ve směru na Drnovice a Vyškov.
Na okrese Vyškov se jedná o komunikace:
III/37365 - od km 6,556 (hranice okresu), po km 11,000 - v délce 4,444 km
II/379
- od km 54,463 (hranice okresu), po km 66,047 - v délce 11,584 km
Silnice bude označena na křižovatce ve směru na Březinu, v Bukovině a Bukovince jako slepá
ulice.
Hranice okresů Vyškov - Blansko: silnice III/37365 (km 6,556) před obcí Bukovina ve směru od
Račic.
Hranice okresů Blansko - Vyškov: silnice II/379 (km 54,463) před obcí Podomí ve směru od
Senetářova.
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Organizace provozu linkové osobní dopravy vnitrostátní bude zajištěna dohodou žadatele
s dopravním úřadem KÚ JMK Brno a spol. KORDIS JMK, spol. s r.o., Brno a nedojde
k přemístění zastávek BUS.
II.
povoluje úplnou uzavírku provozu
na parkovacích plochách (parkovištích) ve Vyškově:
Parkovací plocha (parkoviště) u okružní křižovatky u Agrodomu (mezi ulicemi Tyršova a
Křečkovská)
od 11. září 2020, v době od 12:00 hodin do 12. září 2020 do 22:00 hodin
Parkovací plocha (parkoviště) u Agrodomu Vyškov (ulice Palánek)
v době dne 12. září 2020 od 06:00 hodin do 12. září 2020 do 20:00 hodin
III.
Za řádný a bezpečný průběh uzavírky a objížďky za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření (zajištění a kontrolu umístění dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky) za
bezpečný průběh automobilové soutěže a za dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím je
zodpovědný žadatel - Hanácký rally klub v AČR, sídlo Purkyňova 419/2c, 68201 Vyškov, IČO:
70809763 a jím určená odpovědná osoba Jaromír Palásek, ředitel „XXVII. Rally Vyškov“, tel.:
602 853 405.
IV.
Organizace provozu linek osobní autobusové dopravy vnitrostátní bude zajištěna za dodržení
podmínek KÚ JMK, odboru dopravy, Žerotínovo náměstí 3, 60182 Brno stanovených ve
Vyjádření k úplným uzavírkám pozemních komunikací v souvislosti s konáním automobilové
soutěže XXVIII. Rally Vyškov dne 12.9.2020 z hlediska linkové osobní dopravy, vydaného dne
4.8.2020 pod č.j. JMK 108754/2020.
RZ 1/4 „Podivická“:
Dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou silnic III/37731 a III/37729, případně i III/37733 a
III/37732 mezi obcemi a v obcích Podivice, Zelená Hora a Radslavice při splnění následujících
podmínek:
- uzavírkou nebudou dotčeny jiné spoje linek linkové osobní dopravy než spoje č. 263, 264 a
266 linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 729756 Vyškov – Pustiměř –
Radslavice – Podivice (dopravce ČAD Blansko a.s.), která je provozována v rámci IDS
JMK jako linka č. 756 (jedná se o spoj vedený z Vyškova, aut. nádr. do Podivic v 12:07
hod. a spoje vedené z Podivic do Vyškova v 9:14 a 13:14 hod.),
- v dostatečném časovém předstihu před termínem uzavírky bude společností KORDIS
JMK, a.s. zpracován výlukový jízdní řád linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
729756, který příslušný autobusový dopravce předloží v dostatečném časovém předstihu
před termínem počátku uzavírky dopravnímu úřadu ke schválení.
RZ 2/5 „Ivanovická brána“:
Dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou silnice III/04712 mezi obcemi Prusy – Boškůvky a
Topolany a s úplnou uzavírkou silnice III/4285 mezi obcemi Hoštice – Heroltice a Rybníček při
splnění následujících podmínek:
- uzavírkou nebude dotčen jiný spoj linky linkové osobní dopravy než spoj č. 266 linky
veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 729752 Vyškov – Topolany – Vážany
(dopravce ČAD Blansko a.s.), která je provozována v rámci IDS JMK jako linka č. 752
(jedná se o spoj vedený z Vážan do Vyškova s odjezdem v 13:27 hod.),
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-

bude možné vedení spoje č. 266 linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 729752
Vyškov – Topolany – Vážany mezi Boškůvkami a Topolany po objízdné trase přes
Moravské Málkovice, Rybníček a Heroltice,
spoji č. 266 linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 729752 Vyškov – Topolany
– Vážany bude mezi obcemi Hoštice – Heroltice a Rybníček umožněn průjezd uzavřeným
úsekem silnice III/4285,
v dostatečném časovém předstihu před termínem uzavírky bude společností KORDIS
JMK, a.s. zpracován výlukový jízdní řád linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
729752, který příslušný autobusový dopravce předloží v dostatečném časovém předstihu
před termínem počátku uzavírky dopravnímu úřadu ke schválení.

RZ 2/4 „Račická“:
Dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou silnic III/37925, III/37365 a III/37928 mezi obcemi a v
obcích Ježkovice, Račice – Pístovice a Nemojany při splnění následujících podmínek:
- uzavírkou nebudou dotčeny jiné spoje linek linkové osobní dopravy než spoje č. 203, 205,
266 a 268 linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 729157 Vyškov - Račice Bukovinka - Křtiny – Adamov (dopravce ČAD Blansko a.s.), která je provozována v rámci
IDS JMK jako linka č. 157 (jedná se o spoje vedené z Vyškova, aut.nádr. s odjezdem v
10:41 a 14:41 hod. do Adamova a o spoje ze Křtin, ObÚ s odjezdem v 10:45 a 14:45 hod.
do Vyškova),
- v dostatečném časovém předstihu před termínem uzavírky bude společností KORDIS
JMK, a.s. zpracován výlukový jízdní řád linky veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní
729157, který příslušný autobusový dopravce předloží v dostatečném časovém předstihu
před termínem počátku uzavírky dopravnímu úřadu ke schválení.
Podmínky povolení uzavírky a nařízení objížďky:
1. Závodní trať bude vytvořena podle předloženého situačního plánu v tomto správním řízení a
musí být zajištěna z hlediska bezpečného provozu na dotčených silnicích.
2. Žadatel na vlastní náklady zajistí umístění dopravního značení a zařízení v místě uzavírky a na
trase objížďky v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
ve znění pozdějších předpisů podle stanovení přechodné úpravy provozu v místě uzavírky a na
trase objížďky, které vydal dne:
11.8.2020 pod značkou MV 74526/2020 OD Městský úřad ve Vyškově, odbor dopravy
5.8.2020 pod značkou OD/1858/2020/Tů Magistrát města Prostějov, odbor dopravy
3.8.2020 pod značkou SMBK-32262/2020-SÚ/Sk Městský úřad Blansko, SÚ, odděl.SH
26.8.2020 pod č.j. JMK 119/753/2020 Krajský úřad JMK, odbor dopravy
3. Žadatel zajistí v dostatečném předstihu před zahájením uzavírky vhodným způsobem
informovanost veřejnosti, zejména pak občanů a podnikatelských subjektů o rozsahu a době
trvání této uzavírky.
4. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku.
5. Po celou dobu trvání automobilové soutěže umožní žadatel přerušením akce bezpečný průjezd
vozidlům integrovaného záchranného systému k přímému zásahu v místě uzavírky.
6. V úsecích rychlostních zkoušek bude žadatelem zajištěna dostatečná zdravotní služba.
Všechna možná místa vjezdu na komunikce v místech rychlostních zkoušek budou označena
zákazem vjezdu pro ostatní účastníky silničního provozu a každý tento vjezd bude osazen
pořadatelskou službou, včetně zabezpečení sjezdů z jednotlivých nemovitostí v úseku
rychlostních zkoušek.
7. Za bezpečný a plynulý provoz spojů veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní na všech
silnicích dotčených automobilovou soutěží plně zodpovídá žadatel, tj. Hanácký rally klub v
AČR, sídlo Purkyňova 419/2c, 68201 Vyškov.
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8.

9.

Informovanost cestujících o změnách v dopravě zajistí žadatel spolu s dopravcem způsobem
obvyklým (oznámení na označnících apod.).
V rámci uzavírky nebudou přemístěny zastávky veřejné linkové osobní autobusové dopravy.
Po ukončení automobilové soutěže zajistí žadatel na svoje náklady odstranění veškerých při
soutěži způsobených škod na dotčených komunikacích a přilehlých prostorech, zajistí úklid,
odstranění zábran, přechodného dopravního značení a zařízení apod.

V případě nesplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad toto povolení podle § 24
odst. 4 zákona o pozemních komunikacích omezit nebo zrušit.

O d ů v o d n ě n í:
Správní řízení ve věci povolení uzavírky a nařízení objížďky podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích a v souladu s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) bylo zahájeno doručením podání dne 21.8.2020 právnickou osobou
Hanácký rally klub v AČR, se sídlem Purkyňova 419/2c, 682 01 Vyškov, IČ: 70809763
Městskému úřadu ve Vyškově, věcně a místně příslušnému silničnímu správnímu úřadu. Žádost
byla podána v souladu s § 39 odst. 1 a 2 prováděcí vyhlášky.
Po projednání s účastníky řízení, tj. s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena,
s vlastníky pozemních komunikací po nichž má být vedena objížďka, s obcemi, na jejichž
zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka, po projednání s Policií České
republiky a s ohledem na ochranu dotčených pozemních komunikací a bezpečnost silničního
provozu na nich rozhodl správní úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení. O odvolání rozhoduje
nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje. Odvolání se
podává u Městského úřad Vyškov, odboru dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.

Ing. Petr Buchta
vedoucí odboru dopravy
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Obdrží:
Účastníci řízení
1. Hanácký rally klub v AČR, sídlo Purkyňova 419/2c, 68201 Vyškov
2. Obec Podivice, okres Vyškov
3. Obec Zelená Hora, okres Vyškov
4. Obec Radslavice, okres Vyškov
5. Město Vyškov, 68201 Vyškov
6. Město Ivanovice na Hané, okres Vyškov
7. Obec Prusy-Boškůvky, okres Vyškov
8. Obec Topolany, okres Vyškov
9. Obec Hoštice-Heroltice, okres Vyškov
10. Obec Rybníček, okres Vyškov
11. Obec Medlovice, okres Vyškov
12. Obec Moravské Málkovice, okres Vyškov
13. Obec Račice-Pístovice, okres Vyškov
14. Obec Nemojany, okres Vyškov
15. Obec Ježkovice, okres Vyškov
16. Obec Ruprechtov, okres Vyškov
17. Obec Podomí, okres Vyškov
18. Obec Senetářov, okres Blansko
19. Obec Kotvrdovice, okres Blansko
20. Městys Jednovnice, okres Blansko
21. Městys Křtiny, okres Blansko
22. Obec Bukovina, okres Blansko
23. Obec Bukovinka, okres Blansko
24. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Křečkovská 17, 68211 Vyškov
25. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, Kostelecká 55,79656
Prostějov
26. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Komenského 2, 67801 Blansko
27. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno, Šumavská 33, 65609 Brno
Dotčené orgány
28. Krajský úřad JmK, odbor dopravy, Žerotínovo nám.3/5, 60182 Brno
29. Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, nám. T.G. Masaryka 130/14, 79601 Prostějov
30. Městský úřad Blansko, stavební úřad, odděl. silničního hospodářství, nám. Svobody 32/3,
67824
31. PČR KŘP JmK, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát, Brněnská 7a, 68201 Vyškov
32. PČR KŘP JmK, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 31, 67811
Blansko
33. PČR KŘP Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, DI, Havlíčkova 16b, 79677
Prostějov
Obdrží
34. Městský úřad Vyškov, Městská policie, Masarykovo náměstí 108/1, 68201 Vyškov
35. Obec Pustiměř, okres Vyškov
36. Obec Vážany V., okres Vyškov
37. Obec Drnovice, okres Vyškov
38. Obec Luleč, okres Vyškov
39. Obec Drysice 120, okres Vyškov
40. Městys Brodek u Prostějova, okres Prostějov
41. Hasičský záchranný sbor JmK, Hraničky 425, 682 01 Vyškov
42. Zdravotní záchranná služba Vyškov, Purkyňova 36, 682 00 Vyškov
43. ČAD Blansko, a.s., Nádražní 2369/10, 67820 Blansko
44. KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové Sady 30, 60200 Brno
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