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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, obdržel dne 6.1. 2015 žádost Vaší společnosti o 

souhlas s úplnou uzavírkou místní komunikace Bílovic nad Svitavou ulice Pod nádražím v termínu od 

19.1. 2015 do 3.4. 2015 z hlediska linkové osobní dopravy. V souvislosti s touto úplnou uzavírkou bude 

nutno upravit vedení autobusové linky IDS JMK 210 Bílovice nad Svitavou – Babice nad Svitavou – Ochoz u 

Brna a to tak, že tato linka bude vedena již z Brna – Obřan od tramvajové linky č. 4, z tohoto důvodu bude 

nutno v Brně – Obřanech na ulici Obřanské pod mostem pod železniční tratí zřídit zákaz zastavení mimo 

autobusů IDS JMK v celém obvodu místa pro otáčení autobusů. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, jako věcně a místně příslušný dopravní úřad pro 

linkovou osobní dopravu podle § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „dopravní úřad“), sděluje, že po místní komunikaci obce Bílovice nad Svitavou ulici Pod 

nádražím jsou vedeny spoje linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, jejichž provoz zajišťuje 

následující dopravce: 

 BusLine a.s., Na rovinkách 211, 513 25  Semily, 

a spoje linek městské autobusové dopravy Brno, jejichž provoz zajišťuje dopravce Dopravní podnik města 

Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, pro které je dopravním úřadem Magistrát města Brna, odbor dopravy, 

oddělení veřejné a individuální dopravy, dopravní úřad a drážní úřad. 

Dopravní úřad souhlasí po dobu trvání uzavírky se zrušením zastávky Bílovice nad Svitavou, žel.st. 

Dopravní úřad s úplnou uzavírkou místní komunikace Bílovic nad Svitavou ulice Pod nádražím od křižovatky 

se silnicí II/374 až po konec této komunikace v termínu od 19.1. 2015 do 3.4. 2015 souhlasí při splnění 

následujících podmínek: 

 v křižovatce silnice II/374 a místní komunikace Bílovic nad Svitavou ulice Pod nádražím budou 

zřízeny dočasné autobusové zastávky dle přílohy žádosti o souhlas s uzavírkou, která je také 

přílohou tohoto souhlasu s uzavírkou, tyto dočasné zastávky budou vybaveny přenosnými 

označníky zastávek, 

 na silnici II/374 před křižovatkou silnice II/374 a místní komunikace Bílovic nad Svitavou ulice Pod 

nádražím budou umístěny velkoformátové dopravní značky s nápisem „POZOR OTÁČENÍ 

AUTOBUSU“ dle přílohy žádosti o souhlas s uzavírkou, která je také přílohou tohoto souhlasu 

s uzavírkou, 
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 na dočasně zrušených zastávkách Bílovice nad Svitavou, žel.st. budou vyvěšeny informace o jejich 

dočasném zrušení (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor IDS JMK), 

 v Brně – Obřanech na ulici Obřanské pod železničním mostem budou umístěny na obou stranách 

komunikace dopravní značky B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovými tabulkami „MIMO BUS IDS JMK“ 

dle přílohy žádosti o souhlas s uzavírkou, která je také přílohou tohoto souhlasu s uzavírkou, 

 v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku uzavírky budou společností KORDIS JMK, 

a.s., jakožto koordinátorem IDS JMK, ve spolupráci s příslušnými autobusovými dopravci zpracovány 

výlukové jízdní řády uzavírkou dotčených linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní a 

městské autobusové dopravy Brno, které příslušní autobusoví dopravci předloží v dostatečném 

časovém předstihu před termínem počátku uzavírky dopravnímu úřadu ke schválení. 

S pozdravem 

 
 

 

 

 

 

Ing. Marek Veselý v.r. 

vedoucí oddělení veřejné osobní dopravy 

odboru rozvoje dopravy 

Za správnost vyhotovení: 

Mgr. Pavel Mudrych 

 

 

Příloha: 

 dva výkresy přechodné úpravy provozu po dobu trvání úplné uzavírky místní komunikace Bílovic 

nad Svitavou ulice Pod nádražím převzaté ze žádosti o souhlas s uzavírkou 

Na vědomí (i s přílohou): 

Obec Bílovice nad Svitavou, IČO: 00281581 (do DS) 

Městský úřad Šlapanice, pracoviště Brno, odbor výstavby, IČO: 00282651 (do DS) 

Magistrát města Brno, odbor dopravy, oddělení pozemních komunikací a speciální stavební úřad, IČO: 

44992785 (do DS)  

BusLine a.s., IČO: 28360010 (do DS) 

KORDIS JMK, a.s., IČO: 26298465 (do DS)  

Magistrát města Brna, odbor dopravy, oddělení veřejné a individuální dopravy, dopravní úřad a drážní úřad, 

IČO: 44992785 (do DS)  

Dopravní podnik města Brna, a.s., IČO: 25508881 (do DS) 

 

Otisk razítka 
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