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Odbor dopravy a silničního 
hospodářství 
oddělení silničního hospodářství 

Obdrží: dle rozdělovníku 

    

    

datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová značka 

28. června 2018 Bc. Jiří Černobila KUZL 40350/2018 KUSP 40350/2018 DOPCe 

 

ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ UZAVÍRKY 

 

Výroková část 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH KÚZK“), jako 
příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“) a správní orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v řízení 
o žádosti podané dne 06.06.2018, po předchozím projednání podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona 
o pozemních komunikacích, rozhodl takto: 

v souladu s ustanoveními § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, 

p o v o l u j e 

částečnou uzavírku provozu na silnici I/50 

 
žadateli: OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o., se sídlem Jaktáře 1500, 

686 01 Uherské Hradiště, IČ: 607 09 111 (dále také jen „žadatel“) 

v místě (úseku):  k. ú. Veletiny, okres Uherské Hradiště ve Zlínském Kraji  
 staničení silnice km cca 69,246 – 70,805 dle staničení LGDMS 
 místopisně: Veletiny obchvat 

z důvodu: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s částečnou 
uzavírkou provozu na silnici I/50 po dobu realizace stavby „Silnice I/50: 
Veletiny obchvat“, oprava výměnou krytových vrstev vozovky a související 
práce dle předloženého harmonogramu prací 

za těchto podmínek:  

1. Doba trvání: 09.07.2018 – 19.08.2018 

2. Trasa objížďky: nebyla stanovena; provoz bude usměrněn přechodnou úpravou provozu. 

1. Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení prací: Ing. Marcela Fojtová, OSFER 
MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o., se sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské Hradiště, 
IČ: 607 09 111, tel.: 572 551 146, 606 768 373. 

3. Termín zahájení a ukončení částečné uzavírky provozu bude nahlášen e-mailem ODSH KÚZK. 
Omezení silničního provozu bude pouze na nezbytně nutnou dobu. 
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4. Částečná uzavírka musí být označena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.), podle stanovení ODSH KÚZK, č. j. KUZL 
39493/2018 ze dne 27.06.2018 a stanovení Městského úřadu Uherský Brod, č. j. OSD/2023/18/Bo 
ze dne 26.06.2018. Označení zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po 
dobu trvání částečné uzavírky. 

5. Část silnice určená pro provoz vozidel musí být vždy řádně technicky zabezpečena 
a způsobilá k provozu. 

6. Během provádění prací žadatel ručí za bezpečnost silničního provozu, a to až do doby uvedení 
části komunikace do běžného provozu. 

7. Mimo prostor vymezený přenosným dopravním značením a dopravním zařízením, nebudou z profilu 
silnice prováděny žádné práce spojené se stavbou a na silnici nebudou zaparkována vozidla ani 
mechanizmy, vozidla stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor apod.) v rozporu s obecnou, případně 
i místní úpravou silničního provozu, či jinak narušovat provoz a propustnost dopravy na pozemní 
komunikaci mimo opravovaný úsek. 

8. Při provádění stavebních prací nebude stavební materiál skladován na silničním tělese mimo 
vymezený prostor stavby. 

9. Práce budou probíhat postupně. Při realizaci prací – odstraňování dřevin, provádění čištění krajnic 
a příkopů, dláždění z lomového kamene, obnova VDZ, měření povrchu před a po pokládce bude 
délka pohyblivého (operativního) pracovního místa max. 50 m při zachování dvou jízdních pruhů o 
min. šířce každého pruhu 2,75 m. Práce na čištění potrubí, doplnění nezpevněných krajnic 
recyklátem, frézování živičného krytu, sanaci, pokládce ložné a obrusné vrstvy budou rozděleny na 
úseky s délkou pracovního místa max. 500 m, a to za dodržení podmínky č. 10 a 11 tohoto 
rozhodnutí. V průběhu provádění těchto prací bude vždy průjezdný min. jeden jízdní pruh pro oba 
směry jízdy o min. šířce 2,75 m. 

10. Z důvodu minimalizace tvorby kolon vozidel doporučujeme pracovní úsek v místě úrovňových 
křižovatek silnic zkrátit na minimální délku bez řízení provozu světelným signalizačním zařízením 
(dále je „SSZ“). 

11. Pouze v nezbytných případech, které budou opodstatněny svým rozsahem nebo technologií 
provádění prací, bude využito SSZ. Časový interval SSZ pak bude nastaven podle intenzity 
silničního provozu a délky pracovního úseku v souladu s platnou ČSN. Délka úseku bude taková, 
aby byla zajištěna vzájemná viditelnost z obou směrů jízdy. V případě poruchy SSZ budou 
zastavovat a pouštět vozidla řádně poučení a způsobilí pracovníci s vysílačkami. 

12. Pokud vlivem vyšší intenzity dopravy (zvláště v době dopravní špičky) dojde k zvýšené tvorbě kolon, 
bude SSZ vyřazeno z činnosti a oprávněná osoba zajistí plynulé řízení provozu vozidel na 
předmětné pozemní komunikaci. Oprávněná osoba bude řídit provoz ve výstražném oblečení 
s oděvními doplňky z retroreflexního materiálu (v souladu s přílohou č.12 vyhlášky č. 294/2015 Sb.). 

13. Uzavírkou nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. 

14. Pracovní stroj, který se bude pohybovat po pozemní komunikaci, musí splňovat všechny podmínky 
příslušného zákona, vyhlášky a technických podmínek (při práci bude v činnosti příslušné výstražné 
zařízení atd.). 

15. Ve smyslu ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích musí být v době uzavírky 
umožněn přístup k sousedním nemovitostem.  

16. Stavení práce, které si vyžádají omezení nebo vyloučení dopravní obslužnosti čerpací stanice 
pohonných hmot (viz situace v příloze), musí být realizovány jen po nezbytně nutnou dobu. Pokud 
to technologie provádění prací umožní, bude pracovní místo v tomto úseku silnice I/50 zkráceno na 
minimální délku. Žadatel v dostatečném předstihu prokazatelným způsobem zajistí informování 
provozovatele uvedené čerpací stanice pohonných hmot o plánovaném dopravním omezení. 

17. Žadatel zajistí informování veřejnosti o plánované akci pomocí vhodné mediální kampaně. 

18. Na začátku částečné uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat jejího zahájení a 
ukončení, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena. 
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19. Po ukončení prací v prostoru částečné uzavírky (s ohledem na dodržení technologických postupů) 
musí být přechodné dopravní značení uzavírky bezodkladně odstraněno. 

20. Toto povolení nezbavuje žadatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění dotčené 
silnice. 

21. Náhrada případných škod na pozemních komunikacích, které vzniknou v souvislosti s částečnou 
uzavírkou dotčené komunikace, se uskuteční na náklad žadatele. 

22. Silniční správní úřad si v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích vyhrazuje právo 
udělené povolení omezit nebo zrušit při nesplnění podmínek, bude-li to vyžadovat bezpečnost 
silničního provozu, příp. vyžadovat obecný zájem.  

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu): 

 OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o., se sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 607 09 111. 

Odůvodnění 

Žadatel podal dne 06.06.2018 žádost o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/50 v k. ú. 
Veletiny. Důvodem částečné uzavírky je realizace stavby „Silnice I/50: Veletiny obchvat“, oprava 
výměnou krytových vrstev vozovky a související práce dle předloženého harmonogramu prací.  

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a ustanovením § 24 odst. 2 zákona 
o pozemních komunikacích, byli jako účastníci řízení určeni: 

 OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o., se sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ: 607 09 111, 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 659 93 390. 

 Obec Veletiny, Veletiny 218, 687 33 Hradčovice, IČ: 005 42 385. 

Žádost byla projednána s vlastníkem dotčené pozemní komunikace, která bude částečně uzavřena, 
tj. správcem silnice I/50 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupené: 
Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín (dále jen „ŘSD Zlín“), vyjádření ze dne 13.06.2018, 
č. j. SZ/0099/53200/2018/Ru a obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena částečná uzavírka 
– obec Veletiny, vyjádření ze dne 20.06.2018. Podmínkám stanoviska ŘSD Zlín, týkajících se částečné 
uzavírky provozu na silnici I/50, ODSH KÚZK vyhověl. Obec Veletiny vydala vyjádření bez návrhů či 
námitek. 

Rozhodnutí bylo vydáno na základě výše uvedených podkladů a stanovení přechodné úpravy provozu, 
které vydal ODSH KÚZK, č. j. KUZL 39493/2018 ze dne 27.06.2018 a Městský úřad Uherský Brod, č. j. 
OSD/2023/18/Bo ze dne 26.06.2018.  

Vzhledem k tomu, že si částečná uzavírka nevyžádá přemístění nebo zrušení zastávek linkové osobní 
dopravy, nebyl vyžádán souhlas dotčeného dopravního úřadu. 

Jelikož se žadateli v plném rozsahu žádosti vyhovuje a další účastníci řízení se v souladu 
s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo 
rozhodnutí vydáno na základě předložených podkladů. 

ODSH KÚZK ve správním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jsou splněny zákonné 
podmínky k povolení částečné uzavírky provozu na silnici I. třídy, předepsané dle ustanovení § 24 
zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. ODSH KÚZK proto rozhodl tak, jak 
je ve výrokové části rozhodnutí uvedeno. 
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Poučení účastníků řízení 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha, podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru 
dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, Zlín (§ 81,83 správního řádu). 

Podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí 
nemá odkladný účinek.  

 

Otisk úředního razítka 

 

 
Bc. Jiří Černobila 
referent ODSH KÚZK 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 
Řízení zahájené ve smyslu ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích není předmětem 
poplatku dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění. 

Toto povolení nenahrazuje povolení vydaná podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, v platném znění, ani podle jiných zákonných předpisů.  
 

Příloha:  

Situace DZ – 2x A4 

 
Rozdělovník 

Účastníci řízení (datová schránka):  
1. OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o., se sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské Hradiště 
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, adresa pro doručování: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
3. Obec Veletiny, Veletiny 218, 687 33 Hradčovice 
 
Dotčený orgán (datová schránka): 
4. Městský úřad Uherský Brod, odbor správní, oddělení dopravně správní činnosti a agendy, 

Masarykovo nám. 136, 688 01 Uherský Brod 
 
Na vědomí (datová schránka, el. pošta) 
5. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát, Velehradská tř. 1217, 686 43 

Uherské Hradiště 
6. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 
7. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o., Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín 
8. ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Malinovského 874, 686 19 Uherské Hradiště 
9. MD, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, el. pošta 
10. ŘSD ČR, Plzeň, el. pošta 
11. ŘSD ČR, Chomutov, el. pošta  
12. Koordinátor veřejné dopravy ZK 
13. centrální evidence uzavírek, ceu.jsdi.cz 
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