MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy
Č.j.: MUVS-S 5432/2017/OÚPSŘD-280.8/Mar-11
Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor

Vsetín 15.06.2017

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako správní orgán věcně
a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
v platném znění (dále jen „správní řád“), silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon
o pozemních komunikacích"), ve věci žádosti ze dne 26.05.2017 o povolení uzavírky provozu na
pozemních komunikacích, kterou podala spol. KKS, spol. s r.o., IČO 42340802, Příluky 386, 760 01
Zlín, kterou zastupuje spol. Dopravní značení Mana s.r.o., IČO 28273699, Květná 1684, 769 01
Holešov (dále jen "žadatel"), podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje
úplnou uzavírku provozu na silnici č. III/05727 v k.ú. Růžďka, za účelem zajištění stavební činnosti při
rekonstrukci mostu ev. č. 05727-6 v obci Růžďka, za následujících podmínek:
1.

Druh, místo, termín
uzavírky a stanovená trasa
objížďky:

Úplná uzavírka provozu na silnici č. III/05727 v úseku od
křižovatky s místní komunikací u č.p. 43 po most ev. č. 057276, k.ú. Růžďka, v termínu od 19.06.2017 do 15.10.2017 - dle
schéma uzavírky, které tvoří nedílnou součást tohoto
rozhodnutí.
Objížďka pro vozidla do 7,5t a vozidla IZS nad 7,5t, bude
vedena po místních komunikacích na pozemcích parc. č. 5714,
5301/21, 2145/2 a 5292/11 v k.ú. Růžďka. Provoz na objízdné
trase bude řízen světelným signalizačním zařízením.
Objížďka pro vozidla dopravní obsluhy obce Růžďka nad 7,5t
bude vedena po silnicích č. III/05726, III/057, č. III/05735
v k.ú. Růžďka, Bystřička I, Bystřička II a Malá Bystřice
a místních komunikacích v úseku mezi silnicí č. III/057355
a č. III/05727 v k.ú. Růžďka.

2.

Přemístění autobusových
zastávek:

V době uzavírky nebude obsloužena autobusová zastávka
„Růžďka, Holešov“.

3.

Osoba odpovědná za
organizování a
zabezpečení uzavírky:

4.

Po celou dobu uzavírky žadatel zajistí bezodkladné odstranění závad ve sjízdnosti a schůdnosti na
trase objížďky. Po ukončení uzavírky budou odstraněny případné škody vzniklé na objížďkových
pozemních komunikacích

5.

Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy
a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců. Po dobu uzavírky musí být umožněn
přístup k nemovitostem za místem uzavírky.

6.

Dopravní značení zajití žadatel na vlastní náklad. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po
celou dobu trvání uzavírky a bude zajišťovat jeho kontrolu a údržbu.

Ing. Josef Plášek, Příluky 386, 760 01 Zlín, tel. 604 209 185.
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Stanovení přechodné úpravy provozu:
Uzavírka provozu bude označena v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích v platném znění, podle stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, které bylo vydáno Městským úřadem Vsetín, odborem
územního plánování, stavebního řádu a dopravy pod č.j.: MUVS-S 5218/2017/OÚPSŘD-280.4/Mar5 ze dne 01.06.2017.
Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení uzavírky,
název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
Žadatel zajistí informování místních obyvatel o konkrétních termínech a rozsahu uzavírky.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“):
KKS, spol. s r.o., IČO 42340802, Příluky 386, 760 01 Zlín.
Odůvodnění:
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný silniční
správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“), obdržel dne 26.05.2017 žádost spol. KKS, spol. s r.o., IČO
42340802, Příluky 386, 760 01 Zlín, kterou zastupuje spol. Dopravní značení Mana s.r.o., IČO 28273699,
Květná 1684, 769 01 Holešov, o p o v o l e n í u z a v í r k y p r o v o z u n a silnici č. III/05727 v k.ú.
Růžďka z důvodu zajištění stavební činnosti při rekonstrukci mostu ev. č. 05727-6 v obci Růžďka. Úplná
uzavírka byla požadována v termínu od 19.06.2017 do 15.10.2017. Objížďka pro vozidla do 7,5t
a vozidel IZS byla navržena po místních komunikacích na pozemcích parc. č. 5714, 5301/21, 2145/2,
a 5292/11 v k.ú. Růžďka. Objížďka pro vozidla dopravní obsluhy obce Růžďka nad 7,5t byla navržena
po silnicích č. III/05726, III/057, č. III/05735 v k.ú. Růžďka, Bystřička I, Bystřička II a Malá Bystřice
a místních komunikacích v úseku mezi silnicí č. III/057355 a č. III/05727 v k.ú. Růžďka.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení o povolení uzavírky komunikace. Žádost obsahovala
souhlas majetkového správce uzavřené komunikace s uzavírkou a současně vlastníka komunikací, po
nichž byla navržena objížďka Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., oddělení majetkové správy, obce
Růžďka, vlastníka místních komunikací po nichž byla nařízena objížďka a obcí Bystřička a Malá
Bystřice, jejichž zastavěným územím byla navržena objížďka pro vozidla nad 7,5t. Žadatel dále předložil
návrh dopravního řešení odsouhlaseného dopravním inspektorátem Policie ČR Vsetín (dále jen „DI PČR
Vsetín“) a souhlas Krajského úřadu Zlínského, odboru dopravy a silničního hospodářství s dočasným
neobsloužením autobusové zastávky „Růžďka, Holešov“.
Silniční správní úřad oznámil přípisem ze dne 05.06.2017 zahájení správního řízení všem známým
účastníkům řízení, Policii České republiky a příslušnému dopravnímu úřadu. Silniční správní úřad
v oznámení upozornil účastníky řízení, že jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou
dobu řízení až do doby vydání rozhodnutí., že mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko, že se mohou se
před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí a kde mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí,
s tím, že tak mohou učinit do pěti dnů ode dne doručení oznámení. Ve stanovené lhůtě se nikdo
nevyjádřil.
Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení
a Policií České republiky a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákonem
o pozemních komunikacích, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Byly splněny
zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí.
Stanoviska sdělili:
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, oddělení majetkové správy Valašské Meziříčí, souhlas ze dne
23.05.2017, č.j. ŘSZKVM/04568/17-24
- Obec Růžďka, souhlas ze dne 17.05.2017
- Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín,
dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství, stanovisko ze dne 17.05.2017, č.j. KRPZ2665-9/ČJ-2017-151506
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Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, souhlas ze dne
22.05.2017 pod č.j. KUZL 32939/2017/DOP

Žadatelova žádost splňoval náležitosti stanovené v § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Uzavírka provozu byla projednána
s vlastníkem uzavřené místní komunikace a komunikací po nichž je navržena objížďka a s Policií České
republiky. Okruh účastníků řízení byl vymezen s ohledem na ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2
správního řádu tj. žadatel, a další dotčené osoby, na které se pro společenství práv nebo povinností
s žadatelem vztahuje rozhodnutí správního orgánu a dále osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo
dotčena jejich práva nebo povinnosti. Silniční správní úřad posoudil okruh účastníků a stanovil, že jimi
jsou dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel spol. KKS, spol. s r.o.,, a dle § 27 odst. 2 písm. b)
správního řádu vlastník (majetkový správce) uzavřené komunikace a současně vlastník komunikace, po
níž je nařízena objížďka - Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o., obec Růžďka, na jejímž zastavěném
území byla uzavírka povolena a současně vlastníka komunikace, po níž je nařízena objížďka, a dále obce
Bystřička a Malá Bystřice, jejichž zastavěným územím byla nařízena objížďka pro vozidla nad 7,5t.
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy ve správním řízení
přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jsou splněny zákonné podmínky k povolení uzavírky
pozemních komunikací předepsané zákonem o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Vhledem ke všem
výše uvedeným skutečnostem silniční správní úřad rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí
uvedeno.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Zlínského
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím zdejšího odboru Městského úřadu
Vsetín. Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích podané odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá odkladný účinek.
Odvolání se podává 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.

Otisk úředního razítka
Bc. Mareček Libor
referent odboru územního plánování
stavebního řádu a dopravy

Příloha: 2 x situační schéma.

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

Obdrží:
KKS, spol. s r.o., IDDS: v6xftbc, v zastoupení: Dopravní značení Mana s.r.o., IDDS: ck4zkyk
Obec Růžďka, IDDS: y6hbbmt
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc
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Obec Bystřička, IDDS: hribmg4
Obec Malá Bystřice, IDDS: aznbqif
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního
inženýrství, IDDS: w6thp3w
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku

Oznámí se:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, územní odbor Vsetín,, IDDS: z3paa5u
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p.o., IDDS: bqjvv2r
ČSAD Vsetín, a.s., IDDS: 62ucdux

