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Ve Zlíně dne: 17.9.2020 
 

 

MOEL, s.r.o., Šumice 511, 687 31  Šumice 
 

ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ UZAVÍRKY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 

 

Výroková část: 

Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako silniční 
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a jako 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“), ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky 
provozu na pozemní komunikaci, kterou dne 31.8.2020 podal 

MOEL, s.r.o., IČO 46343130, Šumice 511, 687 31  Šumice, 
kterého zastupuje Dopravní značení Mana s.r.o., IČO 28273699, Květná 1684, 769 01  Holešov 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR DI Zlín  a souhlasu vlastníka komunikace 
statutárního města Zlín a majetkového správce komunikace Ředitelství silnic Zlínského kraje, přísp. org. -  podle § 24 
zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

p o v o l u j e 

úplnou uzavírku provozu na pozemní komunikaci 

v termínu dne 23.09.2020  od 08:00 do 14:30 hodin 

 

a částečnou uzavírku provozu na pozemní komunikaci 

v termínu od 21.09.2020 do 30.09.2020 (mimo termín úplné uzavírky provozu) 

 

silnice III/4972 ve Zlíně Malenovicích, ul. Švermova, uzlový úsek č. 1; název úseku Prohled;  

uzlové staničení cca km 0,533 - km 0,592; k.ú. Malenovice  
 

a úplnou uzavírku provozu na spojovací MK mezi ul. Švermova a Světlov  

a MK pro pěší na ul. Světlov 

Zlín, Malenovice, Švermova, Světlov 
 

(dále jen "uzavírka") 
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a při úplné uzavírce provozu nařizuje objížďku pro vozidla do 10t po ul. Světlov, ul. I Veselkové a sil. I/49  

a pro vozidla nad 10t po sil. III/4972 z Malenovic na silnici III/4976 přes Oldřichovice, Pohořelice, Napajedla ul. 
Jiráskova, sil. III/49724 Napajedla, ul. Zábraní, a Dr. Beneše,sil. I/55 Průmyslová zóna Napajedla do Otrokovic na sil. 
I/49 do Zlína nebo z Malenovic po sil. III/4972 přes Salaš, Bohuslavice u Zlína a po sil. II/490 do Zlína a po sil. I/49 
do Malenovic 

při částečné uzavírce provozu bude provoz veden kyvadlově a řízen mobilním SSZ 

 

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Provoz na silnici II/4972 bude v daném úseku omezen.  
2. Práce budou probíhat dle předloženého časového harmonogramu.  
3. Žadatel zajistí v dostatečném předstihu informovanost veřejnosti o provádění stavebních prací a omezení 

provozu na dané pozemní komunikaci včetně oznámení médiím.  
4. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno v souladu se 

stanovením dopravního značení vydaného Magistrátem města Zlín, odborem stavebních a dopravních řízení 
dne 16.09.2020, č.j. MMZL 136144/2020/OSaDŘ/Hap, Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor dopravy a 
silničního hospodářství ze dne 10.09.2020 č.j.: KUZL 55750/2020, Městským úřadem Otrokovice dne 
02.09.2020 č.j.: DOP/37298/2020/TON. 

5. Budou respektovány další podmínky uvedeného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích. 

6. Označení uzavírky provede žadatel na svůj náklad a odpovídá  za stav tohoto značení v průběhu uzavírky . 
7. Bude respektováno písemné vyjádření DI PČR Zlín ze dne 20.08.2020 č.j. KRPZ-62247-7/ČJ-2020-150506 , 

vyjádření ŘSZK,přísp.org. ze dne 25.08.2020, č.j. ŘSZKZL 08775/20-210 a dále vyjádření ŘSD ČR Správa Zlín 
ze dne 21.08.2020. 

8. Po dobu úplné uzavírky provozu bude dočasně neobsloužena autobusová zastávka Zlín, Malenovice 
v obou směrech a bude dočasně přesunuta na ul. I Veselkové k domu č.p.164. Žadatel zajistí vylepení 
oznámení o dočasném neobsloužení a přesunutí zastávky na dobře viditelném místě v prostoru 
neobsloužené zastávky minimálně 3 dny předem.  

9. K dočasně přemístěné zastávce bude zajištěn bezpečný přístup a prostor pro bezpečný nástup i výstup 
cestujících. 

10. Uzavřený úsek komunikace bude oddělen od okolní části této komunikace i od průjezdné části okolních 
komunikací pomocí DZ tak, aby toto DZ platilo jen na nezbytný uzavřený úsek. Pevnými zábranami budou 
provedena opatření, která znemožní vjezd vozidel, přístup chodců a nepovolaných osob do uzavřeného úseku 
komunikace, aby nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu.  

11. Požadujeme zachování pěších tras a přístupů k dotčeným nemovitostem. Pěší trasy ev. náhradní pěší trasy 
budou fyzicky odděleny od pracovního místa i od vozidlové dopravy, označeny a upraveny tak, aby nedošlo k 
ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 

12. Přístupy k objektům budou zajištěny a upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, 
zejména chodců.  

13. Do uzavřeného úseku komunikace s pracovním místem ani do úseku s provozem řízeným pomocí mobilního  
SSZ nebudou ústit žádné komunikace ani vjezdy. 

14. Délka pracovního místa nepřesáhne 70m. Průjezdná šířka komunikace u pracovního místa bude udržována v 
maximální možné míře, min. 2,75m.  

15. Mimo vymezený prostor nebudou z profilu komunikací prováděny žádné práce a aktivity /např. převoz materiálu 
stavebními stroji a mechanismy, skladování materiálu apod./ spojené se „stavbou“, na komunikacích nebudou 
zaparkována vozidla, mechanismy ani zde nebude uskladněn materiál dané stavby v rozporu s obecnou, příp. 
místní úpravou silničního provozu.  

16. V souladu s § 24 odst.1 zákona o pozemních komunikacích nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež 
mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 

17. V souladu s § 28 zákona o pozemních komunikacích je žadatel povinen bez průtahů odstranit veškeré závady 
ve sjízdnosti a schůdnosti způsobené předmětnou stavbou. 

18. Po celou dobu umístění přechodného DZ budou prováděny min. 2x denně, kontroly a čištění DZ tak, aby to bylo 
udržováno čisté a přehledné. 
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19. Navržené dopravní značení bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a zákonem č. 60/2001 Sb., vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního 
provozu na pozemních komunikacích. 

20. Po ukončení prací budou komunikace uvedeny do původního-schváleného stavu včetně DZ.  
21. Termín ukončení uzavírky musí být dodržen, ihned po ukončení budou odstraněny všechny dopravní značky, 

které k zajištění sloužily. 
22. OSaDŘ a Policie ČR si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost 

provozu na dotčené pozemní komunikaci. 
23. OSaDŘ a Policie ČR si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost 

provozu na dotčené pozemní komunikaci. 
24. Osobou odpovědnou za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je stanovena společnost MOEL, s.r.o., IČO 

46343130, Šumice 511, 687 31  Šumice, Ing. Táňa Šedivcová, tel.: 774 163 193. 

 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 

 MOEL, s.r.o., Šumice 511, 687 31  Šumice 

 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 31.8.2020 žádost o povolení uzavírky. 

Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) až d) zákona o 
pozemních komunikacích a podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za podmínek 
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 

V souladu s ust. §27 odst.1 a 3  správního řádu byli jako účastníci určeni: 

  
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Statutární 
město Zlín, Obec Bohuslavice u Zlína, Obec Březnice, město Otrokovice, Městský úřad Napajedla, odbor 
stavební úřad, Obec Pohořelice, Obec Oldřichovice, MOEL, s.r.o., Šumice 511, 687 31  Šumice 

 

Poučení účastníků: 
V souladu s ustanovením §§ 81, 83 zák.č. 500/2004 Sb., správního řádu, je proti tomuto rozhodnutí možno podat 
odvolání a to do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení. Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného 
vyhotovení do vlastních rukou. 

Ve smyslu ust. § 24 odst.4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nemá odvolání 
proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek. 

Jestliže si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, 
písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 
Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení. Odvolání se podává v 3 stejnopisech u 
správního orgánu, který napadené rozhodnuti vydal. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství. 
Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
 
 
  
Dagmar Doleželová                                    otisk úředního razítka 
referentka   
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Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 

žadatel (dodejky): 
Dopravní značení Mana s.r.o., Květná č.p. 1684, 769 01  Holešov 
  
účastníci (dodejky): 
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží č.p. 5476, 760 01  Zlín 1 
Statutární město Zlín, nám. Míru č.p. 12, 760 01  Zlín 1 
Obec Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zlína č.p. 185, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Obec Březnice, Březnice č.p. 485, 760 01  Zlín 1 
město Otrokovice, nám. 3. května č.p. 1340, 765 02  Otrokovice 2 
Městský úřad Napajedla, odbor stavební úřad, Masarykovo náměstí č.p. 89, 763 61  Napajedla 
Obec Pohořelice, Školní č.p. 35, Pohořelice, 763 61  Napajedla 
Obec Oldřichovice, Oldřichovice č.p. 86, 763 61  Napajedla 
  
dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w 
 sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01  Zlín 1 
Městský úřad Otrokovice, Odbor dopravně správní, IDDS: jfrb7zs 
 sídlo: nám. 3. května č.p. 1340, 765 02  Otrokovice 2 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. sil. hospodářství, IDDS: scsbwku 
 sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 791 90  Zlín 1 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. veřejné dopravy, IDDS: scsbwku 
 sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 791 90  Zlín 1 
  
ostatní: 
Městská policie Zlín (43, ESSL), Santražiny č.p. 3312, 760 01  Zlín 1 
Technické služby Zlín, s.r.o., IDDS: 8yjuj99 
 sídlo: Záhumení V č.p. 321, Louky, 763 02  Zlín 4 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
 sídlo: Přílucká č.p. 213, 760 01  Zlín 1 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: bqjvv2r 
 sídlo: Peroutkovo nábřeží č.p. 434, Příluky, 760 01  Zlín 1 
ČSAD Vsetín a.s., p. Hanulík, IDDS: 62ucdux 
 sídlo: Ohrada č.p. 791, 755 01  Vsetín 1 
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., IDDS: bv4gfwe 
 sídlo: Podvesná XVII č.p. 3833, 760 01  Zlín 1 
AGC Fenestra a.s., člen AGC Group, IDDS: cpscme7 
 sídlo: Salaš č.p. 86, 763 51  Bohuslavice u Zlína 
Obec Karlovice, IDDS: zd4bhmk 
 sídlo: Karlovice č.p. 47, 763 02  Zlín 4 
Obec Lhota, IDDS: 8qgb35q 
 sídlo: Lhota č.p. 265, 763 02  Zlín 4 
MOEL, s.r.o., Ing. Táňa Šedivcová, IDDS: jqf6dnc 
 sídlo: Šumice č.p. 511, 687 31  Šumice 
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