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IČ 01171844

R OZHO D N UTÍ
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy jako silniční správní úřad příslušný dle
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění
( dále jen zákon o pozemních komunikacích ), dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád „ ), posoudil žádost
firmy Moto sport klub v AČR, se sídlem Slavomírova 1101,
686 03 Staré Město, IČ
01171844, ze dne ze dne 25.3.2015 a po projednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, odd.
majetkové správy Uh. Hradiště a
dotčenými orgány a organizacemi podle ustanovení § 24
zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o
pozemních komunikacích provádí a na základě:
- stanovení dopravního značení KÚ Zlínského kraje, OD a SH Zlín pod čj. KUZL 20238/2015
- stanovení dopravního značení MěÚ Uh. Hradiště, odboru dopravy ze dne 16.4.2015 pod čj.
MUUH-OD/22669/20105/Zap
- stanovení dopravního značení MěÚ Otrokovice, odboru dopravně správního ze dne 18.2.2015 pod
čj. DOP/5739/2015/TON
povoluj e
uzavírku (úplnou) provozu na části silnice III/42826 a III/42824, k.ú. Staré Město u Uherského
Hradiště z důvodu pořádání sportovní akce: XIII. ročník motocyklových závodů „Slovácký
okruh“.
Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu nařizuje objížďku.
Účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu:
Moto sport klub v AČR, se sídlem Slavomírova 1101, 686 03 Staré Město
Pro realizaci stanovuje následující podmínky:
1.Uzavřený úsek: III/42826 ( až po napojení na silnici I/55 ) ve Starém Měste, ul. Velehradská
a III/42824, ul. Huštěnovská
Důvod uzavírky: XIII. ročník motocyklových závodů „Slovácký okruh“.
2.Objížďka:
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pro nákladní dopravu a dálkové autobusové spoje: ve Starém Městě po silnici I/55 do Uh.
Hradiště, dále po silnici II/497 do Bílovic, po silnici III/49724 do Topolné a Napajedel a po silnici
I/55 zpět do St. Města
pro osobní dopravu do 6 t a linkové autobusy: po silnici I/55 ve St. Městě, dále po účelové
komunikaci u areálu Slezanu ve St. Městě s napojením na silnici III/42826
Zastávky linkové dopravy: dopravní obslužnost bude zajištěna autobusovými linkami ve stejném
rozsahu s vedením po objízdné trase
Autobusové zastávky: Staré Město, náměstí Velké Moravy, Staré Město, Tovární, Staré Město,
nadjezd Tovární, Staré Město, Velehradská, Staré Město, nadjezd Velehradská, Staré Město,
Huštěnovská nebudou obslouženy. Autobusy zajišťující spoje linek 800050, 800060 budou vedeny
v úseku St. Město, nadjezd-St. Město, žel stanice obousměrně po objízdné trase pro linkové
autobusy po účelové komunikaci od nadjezdu k areálu Slezan ve St. Městě k silnici III/42826 a
dále po stávajících komunikacích. Autobusy linky č. 800080 pojedou v úseku Huštěnovice – St.
Město – hřbitov obousměrně z Huštěnovic přes Traplice a Jalubí do St. Města k nadjezdu a dále po
účelové komunikaci ( viz výše ), autobusy linky č. 805001 budou vedeny přes St. Město po silnici
I/50.
3. Rozsah uzavírky: úplná krátkodobá
4. Termín uzavírky: 2.52015 v době 8.00 hodin - 21.00 hodin
3.5.2015 v době 8.00 hodin – 20.00 hodin
5. Dopravní značení: Podle schématu dopravního značení uzavírky schváleného Krajským
ředitelstvím policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště ze dne 2.3.2015 pod čj. KRPZ-13840-2/Čj2015-151106 a Krajským ředitelstvím policie Zl. kraje, ÚOVS, DI Zlín ze dne 9.2.2015 pod čj.
KRPZ-14120-1/Čj-2014-150506 a stanovení dopravního značení vydaném KÚ Zlínského kraje, OD
a SH Zlín pod čj. KUZL 20238/2015, stanovení dopravního značení MěÚ Uh. Hradiště, odboru
dopravy ze dne 16.4.2015 pod čj. MUUH-OD/22669/20105/Zap,
stanovení dopravního značení MěÚ Otrokovice, odboru dopravně správního ze dne 18.2.2015 pod
čj. DOP/5739/2015/TON a rozhodnutí o uzavírce na dotčených silnicích I. třídy pod čj. KUZL
20236/2015 vydal KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Zlín.
6. Po dobu uzavírky nutno pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dodržet
následující podmínky:
Odpovědná osoba: Josef Bazala, tel. 602781901
a) označení uzavírky a objížďky zabezpečí žadatel na vlastní náklady podle plánu schváleného
Policií ČR OŘ DI Uh. Hradiště, DI Zlín
b) žadatel před zahájením prací požádá o provedení kontroly dopravního značení Krajským
ředitelstvím policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště
c) orgány policie mají
právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek tohoto
rozhodnutí
7 . Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádřeních:
- ŘSZK, p.o. pod čj. ŘSZKUH 01226/15-234 ze dne 11.2.2015 pod čj. ŘSZKZL 01114/15-21
ze dne 9.2.2015
- ŘSD ČR, Správa Zlín, Zlín pod čj. 5694/53000/2015 ze dne 11.2.2015
- Krajské ředitelství policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště ze dne 2.3.2015 pod čj. KRPZ13840-2/Čj-2014-151106
- Krajské ředitelstvím policie Zl kraje, ÚOVS, DI Zlín ze dne 9.2.2015 pod čj. KRPZ-141201/Čj-2015-150506
- Školní hospodářství, s.r.o., St. Město ze dne 3.2.2015
- Město Uh. Hradiště ze dne 25.3.2015
- Město St. Město ze dne 10.2.2015 pod čj. MeUSM/00604/2015
- Město Napajedla pod čj. ŽP/02281/2015/Ko ze dne 24.3.2015
- Obec Spytihněv ze dne 19.3.2015 pod čj. SPYT 230/2015
- Obec Bílovice ze dne 3.3.2015
- Obec Topolná ze dne 7.2.2015
2

- Obec Huštěnovice ze dne 13.2.2015 pod čj. OÚHUST472015
- Obec Babice ze dne 10.2.2015
- ČSAD Uh. Hradiště, a.s., Uh. Hradiště ze dne 9.3.2015
- Koordinátor veřejné dopravy, Zlín ze dne 2.3.2015 pod čj. KVD 48/2015
- KÚ Zl. kraje, OD a SH ze dne 9.3.2015 pod čj. KUZL 8985/2015/ DOP
8. Příslušné obecní úřady zajistí informování cestující veřejnosti o uzavírce.
9. Žadatel o uzavírku je povinen ukončení uzavírky neprodleně nahlásit na odbor dopravy
MěÚ Uh. Hradiště.
10.O povolení zvláštního užívání mimo působnost Města Uh. Hradiště jako obce s rozšířenou
působností nutno požádat příslušný silniční správní úřad.
11.Odbor dopravy 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.
Od ů vod n ě ní :
Žádostí ze dne 25.3.2015 požádal Moto sport Klub o.s., se sídlem v Uh. Hradišti o vydání
povolení k úplné uzavírce části silnic III/42826 a III/42824 z důvodu konání sportovní akce v úseku
stanoveném ve výrokové části rozhodnutí.
Odbor dopravy 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.
Žádost o uzavření silnice III/42826 a III/42824 a stanovení objízdných tras byla projednána
s vlastníky komunikací Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, Zlín, Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, Školním hospodářstvím s.r.o., St.
Město, Velehradská 1469, St. Město. Dopravní značení bylo stanoveno KÚ Zlínského kraje, OD a
SH Zlín, MěÚ Uh. Hradiště, odborem dopravy, MěÚ Otrokovice, odborem SH po předchozích
písemných vyjádření dotčených orgánů Policie. Vedení objízdné trasy bylo projednáno se všemi
dotčenými obcemi.
Účastníci řízení se vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák.
č.
500/2004 Sb., o správním řízení ( správní řád ).
Na základě závěrů projednání, stanovení přechodné úpravy provozu, vydaných příslušnými orgány,
silniční správní úřad zjistil, že úplnou uzavírku silnice III/42826 a III/42824 v k.ú. Staré Město u
Uherského Hradiště a nařízenou objížďkou 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.
P ou če ní o od vol án í:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje prostřednictvím odboru dopravy 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.
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Podle § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel
odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Odbor dopravy 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.

Otisk úředního razítka

Ing. Dana Zapletalová
vedoucí oddělení
Rozdělovník:
Účastníci řízení ( datová schránka, doručenka ):
Moto sport klub v AČR, Slavomírova 1101, 686 03 Staré Město
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, Zlín
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín,
Město Uh. Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uh. Hradiště
Město St. Město, Nám. Hrdinů 100, St. Město
Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla
Obec Spytihněv, Spytihněv 359
Obec Bílovice, Bílovice 70
Obec Topolná, Topolná 420
Obec Babice, Babice 508
Obec Huštěnovice, Huštěnovice 92
Školní hospodářství s.r.o., St. Město, Velehradská 1469, St. Město
Dotčené orgány ( datová schránka, doručenka ):
Krajské ředitelství policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště, Velehradská třída 1217, Uh. Hradiště
Krajské ředitelství policie Zl kraje, ÚOVS, DI Zlín, Nám. T.G.Masaryka 3218, Zlín
KÚ Zlínského kraje, OD a SH, Tř. T. Bati 21, Zlín
MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní, Nám. 3. května, Otrokovice
Na vědomí ( datová schránka, doručenka ):
Josef Bazala, starosta Města St. Města
SÚS Slovácka, s.r.o., Uherské Hradiště, Jarošov 514, Uh. Hradiště
Obec Kudlovice
Obec Sušice
Obec Traplice
Obec Jalubí
Obec Jankovice
Obec Košíky
Obec Velehrad
Obec Modrá
Obec Salaš
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ČSAD BUS Uh. Hradiště a.s., Malinovského 874, Uh. Hradiště
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Zlín
Zdravotní záchranná služba, Uh. Hradiště
Nemocnice - zdravotní záchranná služba Uh. Hradiště
ČSAD Vsetín a.s., Gahurova 4402, 760 01 Zlín
ČSAD Hodonín a.s., Brněnská ul. 48, 695 39 Hodonín
SONA s.r.o., Částkov
Koordinátor veřejné dopravy Zl. kraje, s.r.o., Podvesná XVII/3833, Zlín
Karel Housa - HOUSACAR, Paseky 528, 763 11 Zlín - Želechovice

Digitálně podepsal Ing. Dana
Zapletalová
Datum: 15.04.2015 10:48:08 +02:00
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