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

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.:
Spisová zn.:
Počet listů/příloh:
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:
Datum:

MUUH-SŽP/51808/2022/HanJ
Spis/ 7312/2022
0/0
Ing. Josef Hanáček
572 525 570
josef.hanacek@mesto-uh.cz
28. června 2022

PETARDA PRODUCTION a.s.,
IČ 25382900
Olbrachtova č.p. 961/29
Slezská Ostrava
710 00 Ostrava 10

ROZHODNUTÍ
o povolení uzavírky
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 PETARDA PRODUCTION a.s., sídlo: Olbrachtova 29/961, 710 00 Slezská Ostrava ze dne
16.06.2022 a po projednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., 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 přechodné úpravy provozu KÚ Zlínského kraje, ODSH Zlín ze dne 23.06.2022 pod čj. KUZL
52713/2022
- stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze
dne 24.06.2022 pod čj. MUUH - SŽP/51803/2022/HanJ spis: 6726/2022
- stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Kroměříž, odboru občansko správních agend, odd. dopravy
a silničního hospodářství ze dne 14.06.2022 pod čj. MeUKM/053369/2022
povoluje
u z a v í r k u (úplnou) provozu na silnici III/42826, III/42820, III/4221, III/42821 a nařizuje objížďku
žadatel:

PETARDA PRODUCTION a.s., sídlo: Olbrachtova 29/961, 710 00 Slezská Ostrava,
IČ 25382900 (dále jen „PETARDA PRODUCTION“) – účastník řízení podle § 27 odst. 1
správního řádu

silnice:

uzavírka (úplná) provozu na části úseku silnic III/42826, III/42820, III/4221, III/42821

místo:

uzavírka (úplná) provozu na části úseků silnic: III/42826 v úseku od konce obce St. Město po
točnu autobusů v obci Modrá, III/42820 směr Jalubí (průjezd obyvatelům Jalubí umožněn),
III/4221 od křižovatky se silnicí III/42826 po konec obce Velehrad, III/42821 od křižovatky se
silnicí III/4221 po obec Tupesy - hřiště– viz dokumentace v příloze

doba:

od 4. července 2022 od 14,00 hod. do 5. července 2022 do 18,00 hod.

Digitálně podepsal Ing. Rostislav
Novosad
Datum: 29.06.2022 11:03:31 +02:00

důvod:

omezení vjezdů automobilů z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici
III/42826 a zřízení dočasného parkoviště pro zájezdové autobusy na silnici III/4221, k.ú.
Velehrad a k.ú. Salaš při konání akce „Dny lidí dobré vůle a Národní pouť Velehrad“

trasa objížďky:
ze silnice I/55 před Starým Městem vlevo na silnici III/42826 (ul. Velkomoravská), dále po silnici III/42824 (ul.
Huštěnovská) a ve Starém Městě zpět na silnici I/55 (ul. Brněnská); trasa platí také pro opačný směr – viz
dokumentace v příloze
ze směru od Bunče do Starého Města přes Kostelany po silnici III/43220 do Kudlovic, Babic a po silnici I/55
do Starého Města
zastávky linkové osobní dopravy:
Dotčené spoje linky 802170:
Spoj 22 linky 170 bude veden v pondělí 4.7.2022 ve Starém Městě po ulicích Huštěnovská a Velkomoravská
a neobslouží autobusové zastávky Staré Město„Lidový dům, Staré Město,,Finská čtvrť a Staré
Město,,Tovární.
Spoje 31,32,33 linky 170 budou v pondělí 4.7.2022 vedeny ve Starém Městě po ulicích Brněnská,
Velkomoravská a Huštěnovská a neobslouží autobusovou zastávku Staré Město,,Tovární.
Dotčené spoje linky 802374:
Spoje 23,29,32,35,37,40,42,44,46,47,201,202,203,204,205,210,211 linky 374 budou vedeny ve Starém
Městě v obou směrech po objízdné trase po ulicích Brněnská, Velkomoravská a Velehradská a neobslouží
autobusové zastávky Staré Město„Tovární a Staré Město,,nadjezd Tovární, jako náhradní za zastávku Staré
Město,,nadjezd Tovární obslouží autobusovou zastávku Staré Město„nadjezd Velehradská.
Spoj 64 linky 374 bude veden ve Starém Městě po objízdné trase po ulici Brněnská a neobslouží
autobusové zastávky Staré Město„Tovární, Staré Město„Velehradská a Staré Město„nám. Velké Moravy.
Dotčené spoje linky 802375:
Spoje 23,28,29,30,31,33,34,37,38,201,204 linky 375 budou vedeny ve Starém Městě v obou směrech po
objízdné trase po ulicích Brněnská, Velkomoravská a Velehradská a neobslouží autobusové zastávky Staré
Město„Tovární a Staré Město,,nadjezd Tovární, jako náhradní za zastávku Staré Město,, nadjezd Tovární
obslouží autobusovou zastávku Staré Město„nadjezd Velehradská.
Spoje 203,205,206,208,209,210,214,215 linky 802375 budou v úterý 5.7.2022 zrušeny.
osoba odpovědná za organizaci, zabezpečení prací a řízení dopravy:
Pavlína Bátková, stanovená společností PETARDA PRODUCTION a.s., tel. 728 706 448
Další podmínky uzavírky:
1.
Uzavírka a objížďka musí být označena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, dle stanovení přechodné úpravy provozu vydaného ODSH Zlín dne
23.06.2022 pod čj. KUZL 52713/2022, Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního
úřadu a životního prostředí ze dne 24.06.2022 pod čj. MUUH - SŽP/51803/2022/HanJ spis:
6726/2022 a Městským úřadem Kroměříž, odborem občansko správních agend, odd. dopravy
a silničního hospodářství ze dne 14.06.2022 pod čj. MeUKM/053369/2022.
2.
Ve smyslu § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. musí být v době uzavírky umožněn přístup
k sousedním nemovitostem.
3.
Přechodnou úpravu provozu zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za její stav po dobu
trvání uzavírky.
4.
Oznámení o neobsloužení zastávky bude vylepeno min. 3 dny předem.
5.
Organizace dopravy v místech určených projektem pro parkování vozidel bude taková, aby byl
zajištěn volný průjezd pro vozidla IZS v min. šířce 3m a aby zůstaly přístupné zdroje vody pro hašení
(nadzemní a podzemní hydranty).
6.
Během uzavírky ručí žadatel za bezpečnost silničního provozu v rozsahu její úpravy.
Regulaci vjezdu vozidel s „Povolením OÚ Velehrad“ do obce Velehrad zajistí pořadatel akce a to
takovým způsobem, aby v maximální možné míře eliminoval a zabránil vjezd nepovolených vozidel
(využitím příslušného mobilního dopravního zařízení, ovládaného vlastní pořadatelskou službou).
7.
Musí být dodrženy podmínky uvedené ve vyjádřeních:
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Ředitelství silnic a dálnic ČR, sídlo: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, doručovací adresa: správa Zlín,
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín (dále jen „ŘSD Zlín“) ze dne 07.06.2022 č.j.
SZ/0054/53200/2022/Ru,
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, sídlo: K majáku 5001, 761 23 Zlín,
doručovací adresa: odd. majetkové správy, Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště (dále jen „ŘSZK
Uherské Hradiště“) ze dne 25.05.2022 č.j. ŘSZKUH 06404/22-23,
Krajské ředitelství Policie Zl. kraje, DI Uh. Hradiště ze dne 22.06.2022 pod čj. KRPZ-69351-2/ČJ2022-151106
Krajské ředitelství Policie Zl. kraje, DI Kroměříž ze dne 01.06.2022 pod čj. KRPZ-64771-2/ČJ-2022150806
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII č.p.3833, 760 01 Zlín 1 ze dne
31.05.2022
která jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
K žádosti o uzavírku a objízdnou trasu byly doloženy souhlasy jednotlivých obcí:
Město Staré Město
Obec Velehrad
Obec Sušice
Obec Zlechov
Obec Salaš
Obec Tupesy
Obec Modrá
Obec Traplice
Obec Jalubí
Obec Huštěnovice
8.
9.
10.
11.
12.

Žadatel je povinen zahájení a ukončení uzavírky neprodleně nahlásit MěÚ Uherské Hradiště, ODSH
Kroměříž, ODSH Zlín, DI Uherské Hradiště a DI Kroměříž.
Žadatel ve spolupráci s dotčenými městy a obcemi zajistí informování cestující veřejnosti o uzavírce
a objížďce.
Jakékoliv poškození nebo znečištění silnice III/42826, III/42820, III/4221, III/42821 v uzavřeném
úseku bude odstraněno neprodleně po ukončení akce na náklady žadatele.
O povolení zvláštního užívání mimo působnost Města Uh. Hradiště jako obce s rozšířenou
působností nutno požádat příslušný silniční správní úřad.
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 16.06.2022 požádala společnost PETARDA PRODUCTION a.s., sídlo: Olbrachtova 29/961,
710 00 Slezská Ostrava, IČ: 25382900 o vydání povolení k úplné uzavírce výše uvedených silnic z důvodu
konání kulturní akce v úseku stanoveném ve výrokové části rozhodnutí.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu.
V souladu s § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a § 24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb. byli jako účastníci řízení
určeni:
PETARDA PRODUCTION a.s., Olbrachtova 29/961, 710 00 Slezská Ostrava,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4,
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín,
Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město
Obec Velehrad
Obec Salaš
Obec Modrá
Obec Jalubí
Obec Traplice
Obec Huštěnovice
Obec Sušice
Obec Tupesy
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K žádosti byl doložen mimo jiné souhlas vlastníka dotčené komunikace, která má být uzavřena, tj. správce
silnice III/42826, III/42820, III/42821, III/42822 a III/4221 ŘSZK, OMS Uh. Hradiště, souhlas vlastníka
komunikací, po kterých je vedena objížďka, tj. správce silnice III/42826, III/42824, II/427 a III/43220 ŘSZK,
OMS Uh. Hradiště a silnice I/55 Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, souhlasy obcí, na jejímž
zastavěném území je povolena uzavírka a nařízena objížďka, tj. Obec Velehrad, Obec Jalubí, Obec Modrá,
Obec Tupesy, Obec Zlechov, Obec Traplice, Obec Sušice, Obec Huštěnovice a Město Staré Město.
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.
Jelikož se žadateli v plném rozsahu žádosti vyhovuje a ostatní účastníci se v souladu s § 36 odst. 3
správního řádu vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo rozhodnutí vydáno na základě
předložených podkladů.
Na základě závěrů projednání, stanovení přechodné úpravy provozu, vydaných příslušnými orgány, silniční
správní úřad zjistil, že úplnou uzavírkou části úseků silnic III/42826 v úseku od konce obce St. Město po
točnu autobusů v obci Modrá, III/42820 směrem do obce Jalubí, III/4221 od křižovatky se silnicí III/42826 po
konec obce Velehrad, III/42821 od křižovatky se silnicí III/4221 po obec Tupesy – hřiště 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, odboru dopravy a silničního hospodářství 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.
Podle § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších novel odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Silniční správní úřad si v souladu s § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb. vyhrazuje právo udělené povolení
omezit nebo zrušit při nesplnění stanovených podmínek nebo v obecném zájmu.
„otisk úředního razítka“
Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí
Rozdělovník
Účastníci řízení:
PETARDA PRODUCTION a.s., Olbrachtova č.p.961, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava 10
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č.p.546/59, 145 05 Praha 4 doručovací adresa: správa Zlín,
Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p.5001, 760 01 Zlín 1, doručovací
adresa: odd. majetkové správy, Jarošov 514, 686 11 Uherské Hradiště
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Město Staré Město, náměstí Hrdinů č.p.100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště
Obec Jalubí, Jalubí č.p.135, 687 05 Jalubí
Obec Modrá, Modrá č.p.170, 687 06 Velehrad
Obec Salaš, Salaš č.p.85, Salaš
Obec Tupesy, Tupesy č.p.135, 687 07 Tupesy
Obec Zlechov, 540, 687 10 Zlechov
Obec Sušice, Sušice č.p.54, 687 04 Traplice
Obec Traplice, Traplice č.p.404, 687 04 Traplice
Obec Huštěnovice, Huštěnovice č.p.92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 Zlín 1, doručovací adresa: DI Uherské
Hradiště, Velehradská třída 1217, 686 43 Uherské Hradiště
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č.p.5637, 760 01 Zlín 1, doručovací adresa:
DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž
Na vědomí:
Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně č.p.365, 686 06 Uherské Hradiště 6
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
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
Městský úřad Kroměříž, Velké Náměstí č.p.115, 767 01 Kroměříž 1, odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Zlínského kraje, Tř. Tomáše Bati č.p.21, 761 90 Zlín, ODSH oddělení silničního hospodářství –
Mgr. Konupka
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