MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ

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

Doporučeně na doručenku (do vlastních
rukou)
Vodohospodářské stavby JavorníkVáš dopis zn.:
CZ s.r.o., IČO 26229455
Ze dne:
Naše č. j.:
MUUH-SŽP/20838/2018/ZaplD Benátky č.p.17
698 01 Veselí nad Moravou
Spisová zn.:
Spis/ 4107/2018
Počet
1/0
V zastoupení
listů/příloh:
Vyřizuje:
Ing. Dana Zapletalová
Dopravní značení Mana s.r.o., IČO
Telefon:
572 525 551
E-mail:
dana.zapletalova@mesto-uh.cz 28273699
U Letiště č.p.1155
Datum:
16. dubna 2018
769 01 Holešov
R O ZH O D N U T Í
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako silniční správní
úřad dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích), věcně a místně příslušný 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 Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., IČO
26229455, Benátky č.p.17, 698 01 Veselí nad Moravou v zastoupení Dopravní značení Mana
s.r.o., IČO 28273699, U Letiště č.p.1155, 769 01 Holešov , ze dne 14.3.2018 a po projednání
s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., Zlín, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Zlín 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 Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství ze dne 27.3.2018 pod čj. KUZL 23213/2018
- stanovení dopravního značení MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí
ze dne 15.3.2018 pod čj. MUUH-SŽP/20839/2018/ZaplD
povoluje
úplnou uzavírku provozu na části úseku silnice III/42820 v obci Traplice (od křižovatky ze
silnicí III/42822 po konec obce Traplice ve směru na Jalubí), z důvodu výstavby kanalizace a
následné opravy silnice a výstavby chodníků
a

nařizuje

objížďku

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu:
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., IČO 26229455, Benátky č.p.17, 698 01 Veselí
nad Moravou

Číslo účtu
IČ
DIČ
Telefon
Datová schránka E-mail
Web
19-1543078319/0800 00291471 CZ00291471 572525111 ef2b3c5
epodatelna@mesto-uh.cz www.mesto-uh.cz

Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1. Uzavřený úsek:

část úseku silnice III/42820 v obci Traplice (od křižovatky ze silnicí III/42822 po konec
obce Traplice ve směru na Jalubí),

Důvod uzavírky: výstavba kanalizace a následné opravy silnice a výstavby chodníků

2. Objížďka: dle osazeného dopravního značení vyznačujícího směr objížděk – z Traplic po

silnici III/42822 přes Sušice a Huštěnovice, dále po silnici I/55 do St. Města, ze St. Města
po silnici III/42826 a III/42820 přes Jalubí do Traplic
3. Linková doprava:
Po dobu úplné uzavírky nebudou dočasně obslouženy autobusové zastávky Traplice a
Jalubí:
1. Spoje č. 28 a 21 linky č. 80060 nebudou během uzavírky provozovány, po dobu
uzavírky tedy nebudou výše uvedenými spoji dočasně obslouženy autobusové
zastávky Traplice a Jalubí. Žadatel je povinen zajistit vylepení oznámení o dočasném
neobsloužení zastávek na dobře viditelném místě v prostoru zastávek min. 5 dní
předem.
4. Termín uzavírky: 9.5.2018 – 30.9.2018
5. Dopravní značení:
Podle schématu dopravního značení uzavírky schváleného Krajským ředitelstvím policie Zl kraje,
ÚOVS, DI Uh. Hradiště dne 27.2.2018 pod čj. KRPZ-22223-1/ČJ-2018-151106 a stanovení
přechodné úpravy provozu vydaného MěÚ Uh. Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního
prostředí ze dne 15.3.2018 pod čj. MUUH-SŽP/20839/2018/ZaplD a Krajským úřadem Zlínského
kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 27.3.2018 pod čj. KUZL 23213/2018
6. Po dobu uzavírky nutno pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dodržet
následující podmínky:
Odpovědná osoba: Ing. Josef Fedor, tel. 603154783
a) označení uzavírky a objížďky zabezpečí žadatel na vlastní náklady podle plánu
schváleného příslušným stanovením
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. OMS Uh. Hradiště pod čj. ŘSZKUH 02322/18-236 ze dne 8.3.2018
- ŘSD ČR, správa Zlín ze dne 27.2.2018 pod čj. SZ/0031/53000/2018/Ru
- Krajské ředitelství policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště ze dne 27.2.2018 pod čj. KRPZ22223- 1/ČJ-2018-151106
- KÚ Zl. kraje, OD a SH ze dne 1.3.2018 pod čj. KUZL 13826/2018 DOP, ze dne 26.3.2018 pod
čj. KUZL /
- Obec Huštěnovice ze dne 27.2.2018 pod čj. OUHUST01212018
- Obec Jalubí ze dne 19.2.2018
- Město Staré Město Ze dne 22.2.2018
- Obec Sušice ze dne 19.2.2018
- Obec Traplice ze dne 19.2.2018
Příslušné obecní úřady zajistí informování cestující veřejnosti o uzavírce.

2

8. Žadatel o uzavírku je povinen ukončení uzavírky neprodleně nahlásit na odbor stavebního
úřadu a životního prostředí
MěÚ Uh. Hradiště. Uzavírka bude provedena pouze na dobu
nezbytně nutnou
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.
Odůvodnění:
Žádostí ze dne 14.3.2018 požádala společnost Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., IČO
26229455, Benátky č.p.17, 698 01 Veselí nad Moravou v zastoupení Dopravní značení Mana
s.r.o., IČO 28273699, U Letiště č.p.1155, 769 01 Holešov o vydání povolení k úplné uzavírce části
úseku silnice III/42820 v obci Traplice (od křižovatky ze silnicí III/42822 po konec obce Traplice ve
směru na Jalubí) z důvodu výstavby kanalizace a následné opravy silnice a výstavby chodníků
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.
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 části úseku silnice III/42822 v Traplicích a stanovení objízdných tras byla
projednána s vlastníkem komunikací Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, Zlín
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín. Dopravní značení
bylo stanoveno MěÚ Uh. Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí a Krajským
úřadem Zlínského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství po předchozím písemném
vyjádření dotčeného orgánu Policie. Vedení objízdné trasy bylo projednáno se všemi dotčenými
orgány. Součástí žádosti byl návrh objízdných tras.
Účastníci řízení se vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního
řádu.
Na základě závěrů projednání, stanovení přechodné úpravy provozu, vydaných příslušnými
orgány, silniční správní úřad zjistil, že úplnou uzavírku části úseku silnice III/42822 v Traplicích 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.
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 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.
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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.
otisk úředního razítka

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru

Rozdělovník
Účastníci řízení:
Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o., Benátky č.p.17, 698 01 Veselí nad Moravou
Dopravní značení Mana s.r.o., U Letiště č.p.1155, 769 01 Holešov
Obec Traplice, Traplice č.p.404, 687 04 Traplice
Obec Jalubí, Jalubí č.p.135, 687 05 Jalubí
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
Obec Sušice, Sušice č.p.54, 687 04 Traplice
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
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 Zlín 1
Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati č.p.21, 761 90 Zlín
Na vědomí:
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
SONA, s.r.o., Částkov č.p.145, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII č.p.3833, 760 01 Zlín 1
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