MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
odloučené pracoviště: Protzkarova 33

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

MUUH-SŽP/20143/2021/HerM
Spis/ 3092/2021
0/0
Bc. Michaela Hermanová
572525570
michaela.hermanova@mesto-uh.cz

Datum:

8. dubna 2021

Traťová strojní společnost, a.s.
Musílkova č.p. 257/48
150 00 Praha 5
IČ: 049 46 685
v zastoupení
Dopravní značení Mana s.r.o.
Květná č.p. 1684
769 01 Holešov
IČ: 282 73 699

R O Z H O D N U T Í č. 18/2021
o úplné uzavírce provozu
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, vykonávající
dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) působnost silničního správního
úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací (dále jen „silniční
správní úřad“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se souhlasem vlastníka
komunikace, podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, na základě:
-

stanovení dopravního značení MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí
pod č.j. MUUH-SŽP/20116/2021/3092/2021 ze dne 22.03.2021
stanovení přechodné úpravy provozu KÚ Zlínského kraje, ODSH Zlín ze dne 01.04.2021
pod č.j. KUZL 19554/2021
povoluje

uzavírku (úplnou) provozu silnice III/42822 v obci Huštěnovice v uzlovém úseku ,,Sušice“
v uzlovém staničení km 0,395 – km 0,427 z důvodu opravy železničního přejezdu P8161.
Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu se nařizuje objížďka.
Objízdná trasa bude vedena po silnici I/55 směr Staré Město, dále po silnici III/42820 směr Jalubí,
dále do obce Traplice a po silnici III/42822 směr obec Sušice a zpět po stejné trase.
Objízdná trasa pro veřejnou linkovou dopravu, zajišťující dopravní obslužnost v úseku Sušice –
Huštěnovice bude vedena po objízdné trase přes Kudlovice.

Digitálně podepsal Ing. Rostislav
Novosad
Datum:
Datová schránka
E-mail09.04.2021 09:56:09
Web +02:00

Číslo účtu
IČ
DIČ
Telefon
19-1543078319/0800 00291471 CZ00291471 572525111 ef2b3c5

epodatelna@mesto-uh.cz www.mesto-uh.cz

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád:
Traťová strojní společnost, a.s., Musílkova č.p. 257/48, 150 00 Praha 5, IČ: 049 46 685
Pro realizaci stanovuje následující podmínky:
1. Uzavřený úsek:
silnice III/42822 v místě železničního přejezdu P8161
v obci Huštěnovice
2. Důvod uzavírky:

opravy železničního přejezdu P8161 v obci Huštěnovice

3. Objížďka:

Objízdná trasa bude vedena po silnici I/55 směr Staré Město,
dále po silnici III/42820 směr Jalubí, dále do obce Traplice a po silnici
III/42822 směr obec Sušice a zpět po stejné trase

4. Rozsah uzavírky:

úplná krátkodobá

5. Termín uzavírky:

11.04.2021 (07:00) – 11.04.2021 (19:30)
komunikace bude uzavřena v době, co nejkratší

6. Dopravní značení: Podle schématu dopravního značení uzavírky a objížďky schváleného
ve stanovení přechodné úpravy provozu:
 stanovení dopravního značení MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí pod č.j. MUUH-SŽP/20116/2021/3092/2021 ze dne 22.03.2021
 stanovení přechodné úpravy provozu KÚ Zlínského kraje, ODSH Zlín
ze dne 01.04.2021 pod č.j. KUZL 19554/2021
7. Odpovědná osoba: Jiří Petřík, tel.: 602 795 054.
8. Po dobu uzavírky silnice III/42822 v obci Huštěnovice bude dočasně přesunuta autobusová
zastávka nebudou obslouženy autobusové zastávky Sušice ,,Nová ulice a Huštěnovice,, rozc.
k žel. st. 0,3. Autobusová doprava bude využívat vedlejší místní komunikace. V případě
zastávky Huštěnovice na silnici III/42822 budou autobusy zastavovat na stejnojmenné zastávce
ležící na silnici I/55.
9. Žadatel zajistí informovanost cestujících o změnách v obsluze autobusových zastávek Sušice
,,Nová ulice a Huštěnovice,, rozc. k žel. st. 0,3 a Huštěnovice.
10. Po dobu uzavírky nutno pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dodržet
následující podmínky:
a) označení uzavírky a objížďky zabezpečí žadatel na vlastní náklady podle projektové
dokumentace schválené Krajským ředitelství policie Zlínského kraje, Územním odborem
Uherském Hradiště, Dopravním inspektorátem a stanovení přechodné úpravy provozu,
které vydal MěÚ Uh. Hradiště, odbor SŽP.
b) žadatel před zahájením prací požádá o provedení kontroly dopravního značení Krajské
ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát
a MěÚ Uh. Hradiště, odbor SŽP
c) orgány policie mají právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek tohoto
rozhodnutí
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d) k žádosti byla doložena tato vyjádření:
 Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště, Dopravní
inspektorát, Dopravní inspektorát ze dne 17.03.2021 pod č. j. KRPZ-25121-2/ČJ-2021151106
 Obec Jalubí, Jalubí ze dne 07.04.2021
 Obec Traplice ze dne 24.03.2021
 Obec Sušice ze dne 17.03.2021
 Obec Kudlovice ze dne 17.03.2021
 Obec Babice ze dne 17.03.2021
 Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 29.03.2021
 Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 18.03.2021 pod č.j. SZ/0035/53200/2021/Ru
 Město Staré Město ze dne 09.03.2021
 Obec Huštěnovice ze dne 08.04.2021
 Krajský úřad Zlínského kraje, ze dne 23.03.2021 pod čj. KUZL 18512/2021 POD
 Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. ze dne 17.03.2021
 Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ze dne 29.03.2021
11. Žadatel o uzavírku je povinen ukončení uzavírky neprodleně nahlásit na odbor stavebního úřadu
a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště.
12. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště si v souladu s § 24 odst.
4 zákona o pozemních komunikacích vyhrazuje právo uvedené povolení omezit nebo zrušit
při nesplnění podmínek, případně bude - li toho vyžadovat obecný zájem.
Odůvodnění
Žádostí ze dne 10.03.2021 požádala společnost Traťová strojní společnost, a.s., Musílkova
č.p. 257/48, 150 00 Praha 5, IČ: 049 46 685 v zastoupení Dopravní značení Mana s.r.o., Květná
č.p. 1684, 769 01 Holešov, IČ: 282 73 699 o vydání povolení k úplné uzavírce silnice III/42822
v obci Huštěnovice z důvodu opravy železničního přejezdu P8161.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.
V souladu s § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a § 24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb. byli jako účastníci
řízení určeni:
Obec Jalubí, Jalubí č. p. 135, 687 05 Jalubí
Obec Traplice, Traplice č. p. 404, 687 04 Traplice
Obec Sušice, Sušice č. p. 54, 687 04 Traplice
Obec Kudlovice, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Obec Babice, Babice č. p. 508, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Město Staré Město, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
K žádosti byl doložen mimo jiné souhlas vlastníka dotčené komunikace, která má být uzavřena,
tj. majetkový správce silnice III/42822 - Ředitelství silnic Zlínského kraje, Oddělení majetkové
správy, souhlas majetkového správce silnice I/55, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín,
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souhlasy obcí, na jejímž zastavěném území je povolena uzavírka a nařízena objížďka,
tj. Obec Jalubí, Obec Traplice, Obec Sušice, Obec Huštěnovice, Obec Kudlovice, Obec Babice
a Město Staré Město.
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako silniční správní úřad přezkoumal předloženou
žádost a projednal ji s dotčenými orgány státní správy a známými účastníky řízení. Připomínky byly
zapracovány do podmínek rozhodnutí.
Jelikož se žadateli v plném rozsahu žádosti vyhovuje a ostatní účastníci se v souladu s § 36 odst. 3
správního řádu vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo rozhodnutí vydáno
na základě předložených podkladů.
Na základě závěrů projednání, stanovení přechodné úpravy provozu, vydaných příslušnými orgány,
silniční správní úřad zjistil, že úplnou uzavírkou silnice III/42822 v uzlovém úseku ,,Sušice“
v uzlovém staničení km 0,395 – km 0,427 z důvodu opravy železničního přejezdu P8161
a nařízenou objížďkou po silnici I/55 směr Staré Město, dále po silnici III/42820 směr Jalubí, dále
do obce Traplice a po silnici III/42822 směr obec Sušice a zpět po stejné trase a objízdnou trasou
pro veřejnou linkovou dopravu, zajišťující dopravní obslužnost v úseku Sušice – Huštěnovice
vedena po objízdné trase přes Kudlovice, za podmínek stanovených rozhodnutím, nebudou
nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických či právnických osob
a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Protože silniční správní úřad neshledal důvody bránící povolení úplné uzavírky, rozhodl způsobem
uvedeným ve výroku.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím odboru stavebního úřadu
a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště. Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí
doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního
řádu bylo uloženo, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až
následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta
pro příp. podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem
řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti.
Odvolání nutno podat s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů,
vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Podle § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel
odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Silniční správní úřad si v souladu s § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb. vyhrazuje právo udělené
povolení omezit nebo zrušit při nesplnění stanovených podmínek nebo v obecném zájmu.
,,otisk úředního razítka“

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí stavebního odboru
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů se nevyměřuje.
Rozdělovník
Účastníci řízení:
Datová schránka:
Dopravní značení Mana s.r.o., Květná č. p. 1684, 769 01 Holešov, DS: PO, ck4zkyk
Traťová strojní společnost, a.s., Musílkova č. p. 257/48, Košíře, 150 00 Praha 5, DS: PO, ucysdk6
Obec Jalubí, Jalubí č. p. 135, 687 05 Jalubí, DS: OVM, x57bdvm
Obec Traplice, Traplice č. p. 404, 687 04 Traplice, DS: OVM, dwebaz9
Obec Sušice, Sušice č. p. 54, 687 04 Traplice, DS: OVM, z8nargf
Obec Kudlovice, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, i39at74
Obec Babice, Babice č. p. 508, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, fqzbfmm
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS:
PO, jjfsbqc
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: 16, zjq4rhz
Město Staré Město, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: OVM,
8tvb3cp
Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, escbnnv
Dotčené orgány:
Datová schránka:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín 1, DS: OVM, w6thp3w
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, třída Tomáše Bati č. p. 21,
760 01 Zlín 1, DS: OVM, scsbwku
Na vědomí:
Datová schránka:
Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně č. p. 365, 686 06 Uherské Hradiště 6, DS: PO,
ytjgs2t
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č. p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: OVM,
z3paa5u
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží č. p.
434, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: PO, bqjvv2r
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského č. p. 874, 686 01 Uherské Hradiště 1,
DS: PO, 6i7dmjw
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII č. p. 3833, 760 01 Zlín 1, DS:
PO, bv4gfwe
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