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Váš dopis zn.:    Porr a. s., IČO 43005560  

Dubečská č.p.3238/36  

Strašnice  
100 00  Praha 10 
 

V zastoupení 
 
NVB LINE s.r.o., IČO 26979675  

Cukrovar č.p.716  
768 21  Kvasice  

Ze dne:  

Naše č. j.:  
Spisová zn.: 

MUUH-SŽP/15362/2018/ZaplD 
Spis/ 3571/2018 

Počet listů/příloh: 1/0 

Vyřizuje: Ing. Dana Zapletalová 

Telefon: 572 525 551 

E-mail: dana.zapletalova@mesto-uh.cz 

Datum: 16. března 2018 
 

  

 

 
R O Z H O D N U T Í    

 
      Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí 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  společnosti Porr a. s., IČO 
43005560, Dubečská č.p.3238/36, Strašnice, 100 00  Praha 10 v  zastoupení NVB LINE 
s.r.o., IČO 26979675, Cukrovar č.p.716, 768 21  Kvasice , ze dne 22.2.2018 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 12624/2018    

ze dne 16.3.2018 
- stanovení dopravního značení MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního 
prostředí pod čj. MUUH-SŽP/15360/2018/ZaplD ze dne 23.2.2018 

 
 

  p o v o l u j e 
 

uzavírku (částečnou a úplnou) provozu na části silnice III/05018, Zlechov z  důvodu 
výstavby dešťové kanalizace, pokládky kabelů a rekonstrukce vozovky a chodníků 
 
 Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu nařizuje objížďku.   
 

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu: 
Porr a. s., IČO 43005560, Dubečská č.p.3238/36, Strašnice, 100 00  Praha 10 
 

Pro realizaci stanovuje následující podmínky: 
Rozpis jednotlivých etap :          
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Etapa I :  staničení 0,520 - 1,206 km bude probíhat za úplné uzavírky  
Termín realizace : 19.3.2018 - 20.7.2018        

Bude probíhat realizace kanalizace SVaK pravá i levá strana komunikace (Realizace  VHS 
Javorník).  
Souběžně bude probíhat realizace dešťové kanalizace a chodníků, investor obec Zlechov 
(Realizace KKS, Zlín)  
Dále proběhne odkop pro konstrukční vrstvy vozovky (popř. sanace), zřízení uličních vpustí a 
dvojřádku z kostek, dojde k pokládce konstrukčních vrstev, vč. podkladní a ložné vrstvy 
asfaltu. 
Souběžně bude probíhat na etapě č. III, pokládka kabelů a VO (realizace E-On) , tato bude 
na pracovní místo v délce max. 50 m 
         
Etapa II : staničení 0,420 - 0,520 km, částečná uzavírka - pracovní místo se semafory, 

realizace po půlkách 
Termín realizace :  21.7.2018 - 24.8.2018 

Proběhne realizace chodníků pro obec Zlechov ( Realizace KKS, Zlín) 
Dále proběhne odkop pro konstrukční vrstvy vozovky (popř. sanace), zřízení uličních vpustí a 
dvojřádku z kostek, dojde k pokládce konstrukčních vrstev, vč. podkladní a ložné vrstvy 
asfaltu. 
Souběžně bude probíhat na etapě č. III, pokládka kabelů a VO (realizace E-On) , tato bude 
na pracovní místo v délce max. 50 m 
         
Etapa III : staničení 0,000 - 0,420 km, bude probíhat za úplné uzavírky   
Termín realizace : 25.8. 2018 - 19.10.2018 
Proběhne realizace chodníků pro obec Zlechov Realizace KKS, Zlín) 
Proběhne odkop pro konstrukční vrstvy vozovky (popř. sanace), zřízení uličních vpustí a 
dvojřádku z kostek, dojde k pokládce konstrukčních vrstev, vč. podkladní a ložné vrstvy 
asfaltu. 
Na etapě č. I budou dokončovací práce na chodnících pro obec Zlechov, 1 x pracovní místo 
v délce max. 50 m  
 
 
2.Objížďka:  
   Ze Zlechova po silnici III/5018, dále po silnici I/50H a I/50 na křižovatku se silnicí III/05018 

zpět do Zlechova 
   Autobusové zastávky: Dočasně přemístěné autobusové zastávky Zlechov, Olší a 

Zlechov, křiž. musí být provizorní autobusové zastávky umístěny a označeny tak, aby 
nástup a výstup cestujících v době příjezdů a odjezdů autobusů veřejné linkové dopravy 
probíhal bezpečně a plynule.  

 
3. Rozsah uzavírky:  
    úplná dlouhodobá:  
    a)staničení 0,520 - 1,206 km  
       Termín realizace :  12.3.2018 - 20.7.2018 
   b) staničení 0,000 - 0,420 km  
       Termín realizace : 25.8. 2018 - 19.10.2018 
   Částečná dlouhodobá: 
   Staničení 0,420 - 0,520 km 
   Termín realizace: 21.7.2018 - 24.8.2018 

  
4. Dopravní značení: Podle schématu dopravního značení uzavírky schváleného Krajským 
ředitelstvím policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště ze dne 12.2.2018 pod čj. KRPZ-14862-
1/Čj-2018-151106, stanovení dopravního značení KÚ Zlínského kraje, OD a SH Zlín  pod čj. 
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KUZL 12624/2018    ze dne 16.3.2018,  stanovení dopravního značení MěÚ Uh. Hradiště, 
odboru stavebního úřadu a životního prostředí pod čj. MUUH-SŽP/15360/2018/ZaplD ze dne 
23.2.2018 
5. Po dobu uzavírky nutno  pro zajištění bezpečnosti a plynulosti  silničního provozu dodržet 
následující podmínky: 
Odpovědná osoba:  
       PORR a.s., - Ing. Radim Kokeš, tel. 602695299 
       E.on. Distribuce – Marek Pavla, tel. 734430723 
       Vodohospodářské stavby Javorník – CZ, s.r.o., Jiří Šišák, tel. 737220026 
       KKS, spol.s r.o., Dušan Trávníček, tel. 606051771       

 Kontrola stavu dopravního značení musí být provedena denně. 
  a) označení  uzavírky a objížďky  zabezpečí žadatel na  vlastní  náklady  podle  plánu  

schváleného  správním orgánem 
  b) žadatel před  zahájením prací  požádá o  provedení kontroly dopravního značení správní 

orgán 
  c) správní orgány  mají   právo  kontroly  a  určení  dalších doplňujících podmínek tohoto 

rozhodnutí 
  d) ve smyslu §24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích musí být v době uzavírky 

umožněn přístup k sousedním nemovitostem 
   
6 . Musí být dodrženy všechny  podmínky uvedené ve vyjádřeních: 

- ŘSZK, p.o. pod čj. ŘSZKUH 01328/18-236 ze dne 8.2.2018 
- ŘSD ČR, Správa Zlín, Zlín pod čj. SZ/0021/53200/2018 ze dne 2.2.2018 
- Krajské ředitelství policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště ze dne 17.3.2017 pod čj. 

KRPZ-22738-1/Čj-2017-151106 
- Město St. Město  ze dne 12.2.2018 
- Obec Zlechov ze dne 2.2.2018 
- ČSAD Uh. Hradiště, a.s., Uh. Hradiště ze dne 2.2.2018 
- Koordinátor veřejné dopravy, Zlín ze dne 13.2.2018 pod čj. KVD 27/2018 
- KÚ Zl. kraje, OD a SH ze dne 22.2.2018 pod čj. KUZL 9093/2018/DOP 

7. Příslušné   obecní   úřady   zajistí   informování   cestující  veřejnosti o uzavírce. 
Oznámení o neobsloužení autobusových zastávek ( viz výše) musí být vylepena na 
neobsloužených zastávkách min. 3 dny předem. 

8. Žadatel  o uzavírku  je povinen  ukončení uzavírky  neprodleně   nahlásit na odbor 
stavebního úřadu a životního prostředí    MěÚ Uh. Hradiště. 

9. 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. 

 
O d ů v o d n ě n í : 

     
    Žádostí  ze dne  22.2.2018 požádala společnosti Porr a. s., IČO 43005560, Dubečská 
č.p.3238/36, Strašnice, 100 00  Praha 10 v zastoupení NVB LINE s.r.o., IČO 26979675, 
Cukrovar č.p.716, 768 21  Kvasice, ze dne 22.2.2018  o vydání povolení k částečné a úplné 
uzavírce na části silnice III/05018, Zlechov z  důvodu výstavby dešťové kanalizace, pokládky 
kabelů a rekonstrukce vozovky a chodníků v úseku stanoveném ve výrokové části 
rozhodnutí.  
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu. 
V souladu s § 27 odst. 3 správního řádu a § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích 
byli jako účastníci řízení určeni: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 
- Zlínský kraj zastoupený  Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001,  Zlín 
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- Město St. Město, Nám. Hrdinů 100, St. Město 
- Obec Zlechov 

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.  
Žádost o uzavření silnice III/05018 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, Městem Starým Městem. Dopravní 
značení bylo stanoveno KÚ Zlínského kraje, OD a SH Zlín, MěÚ Uh. Hradiště, odborem 
stavebního úřadu a životního prostředí 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/05018 v obci Zlechov 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 o u č e n í   o   o d v o l á n 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. 
 
Podle § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
novel odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 
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. 
 
 
 
Otisk úředního razítka 
 
 
 
 

 
Ing. Rostislav Novosad 
vedoucí odboru 
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Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení ( datová schránka, doručenka ): 

Porr a. s., Dubečská č.p.3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10 

NVB LINE s.r.o., Cukrovar č.p.716, 768 21 Kvasice 

OBEC ZLECHOV, 540, 687 10 Zlechov 

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 

 

Dotčené orgány: 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 Zlín 1 

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a SH, Tř. Tomáše Bati č.p.21, 761 90 Zlín 

 

Na vědomí: 

Obec Tupesy, Tupesy č.p.135, 687 07 Tupesy 

Obec Nedakonice, Nedakonice č.p.33, 687 38 Nedakonice 

Městys Buchlovice, náměstí Svobody č.p.800, 687 08 Buchlovice 

Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p.213, Příluky, 760 01 Zlín 1 

Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo 
nábřeží č.p.434, Příluky, 760 01 Zlín 1 

Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně č.p.365, 686 06 Uherské Hradiště 6 

OTR a.s. Uherské Hradiště, Svatováclavská č.p.905, 686 01 Uherské Hradiště 1 

ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského č.p.874, 686 01 Uherské 
Hradiště 1 

Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII č.p.3833, 760 01 Zlín 1 

SONA, s.r.o., Částkov č.p.145, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště 

KKS, spol. s r.o., Příluky č.p.386, Zlín, 760 01 Zlín 1 

Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky č.p.17, 698 01 Veselí nad Moravou 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice 
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