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/50127/2021/HanJ
Spis/ 8550/2021
0/0
Ing. Josef Hanáček
572 525 570
josef.hanacek@mesto-uh.cz
15. července 2021

Inženýrské stavby Brno, s.r.o.,
IČ 41601645
Hudcova 588/70b
621 00 Brno
v zastoupení
DoZBos s.r.o., IČ 29372381
Otakara Kubína 1953/17
680 01 Boskovice

ROZHODNUTÍ
Uzavírka pozemní komunikace
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu,
vykonávající dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) působnost silničního správního úřadu ve
věcech silnic II. a III. třídy (dále jen „silniční správní úřad“), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a ust. § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
posoudil žádost společnosti Inženýrské stavby Brno, s.r.o., IČ 41601645, Hudcova 588/70b, 621 00 Brno
v zastoupení DoZBos s.r.o., IČ 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice a po projednání
s vlastníkem silnice III/49714, tj. Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., se sídlem K Majáku 5001, 761 23
Zlín, OMS Uherské Hradiště (díle jen „ŘSZK“) a dotčenými orgány a organizacemi, podle ust. § 24 zákona
o pozemních komunikacích a ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních
komunikacích provádí,
na základě stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal Městský úřad
Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí pod č.j. MUUH-SŽP/50124/2021/ChyL
spis/7790/2021 dne 14.07.2021
povoluje
úplnou uzavírku
provozu na části úseku silnice III/49714 v obci Bílovice, a to z důvodu realizace stavební akce „Obnova
povrchů vozovek silnic II. a III. třídy - Bílovice“.
Účastník řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu:
Inženýrské stavby Brno, s.r.o., IČ 41601645, Hudcova 588/70b, 621 00 Brno
Pro realizaci akce stanovuje následující podmínky:
1. Uzavřený úsek:
silnice III/49714 v obci Bílovice, v uzlovém úseku „Nedachlebice“, uzlové staničení km 3,547 –
4,337

km

2. Důvod uzavírky: realizace stavební akce „Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy - Bílovice“
3. Objížďka: vedena přes obec Březolupy a obec Nedachlebice do Bílovic
4. Rozsah uzavírky: úplná krátkodobá
5. Termín uzavírky: 18.07.2021
6. linková osobní doprava:
Úplná uzavírka silnice III/49714 bude zahájena po průjezdu spoje 206 linky 802382 s příjezdem do Bílovic ve
8,03 hodin. Následně po celou dobu úplné uzavírky nebude obsloužena zastávka Bílovice,Chmelnice. Dále
pak bude dopravena vedena následovně.
822482/206 Bílovice (8,15) – Velký Ořechov (8,35) spoj ZRUŠEN
822482/205 Velký Ořechov (8,50) – Bílovice (9,10) spoj ZRUŠEN
802382/203 Bílovice (11,37) – Zlámanec (11,51) bude veden přes Březolupy a obslouží zastávky
Nedachlebice 11,50 – Částkov 11,54 – Zlámanec 12,04 hodin
802382/204 Zlámanec (12,07) – Bílovice (12,30) bude veden ze zastávky Svárov,Pod Svárovem (12,19)
přes Březolupy do Bílovic. Nebudou obslouženy obce Nedachlebice a Částkov. Cestující použijí
802382/203.
822482/208 Bílovice (12,36) – Velký Ořechov (12,56) bude přes Březolupy a nebude obsloužena zastávka
Nedachlebice. Bude zabezpečen přestup v zastávce Velký Ořechov na 802192/215 směr Zlín
822482/207 Velký Ořechov (13,10) – Otrokovice 14,00) bude z obce Nedachlebice veden přes Březolupy do
Bílovic (13,39) a Otrokovic 14,10). V Březolupech bude zabezpečen přestup na 802180/211 směr Zlín
822482/210 Otrokovice (14,20) – Velký Ořechov (15,14) bude z Bílovic veden přes Březolupy mimo
Nedachlebice
802382/208 Velký Ořechov (15,30) – Uherské Hradiště (16,00) bude z Nedachlebic veden přes Březolupy
802382/205 Uherské Hradiště (16,10) – Zlámanec (16,57) bude z Bílovic veden přes Březolupy a obslouží
zastávky Nedachlebice 16,50 – Částkov 16,54 – Zlámanec 17,04 hodin
802382/210 Zlámanec (17,00) – Uherské Hradiště (17,35) bude ze Zlámance opožděn o 5 minut na odjezd v
17,05 a dále veden ze zastávky Svárov,Pod Svárovem (17,13) přes Březolupy do Uherského Hradiště.
Nebudou obslouženy obce Nedachlebice a Částkov. Cestující použijí 802382/205.
802382/207 Uherské Hradiště (18,30) – Zlámanec (19,10) bude veden přes Březolupy
Vylepení oznámení o dočasném neobsloužení autobusové zastávky Bílovice,Chmelnice bude žadatelem
provedeno minimálně 3 dny před zahájením úplné uzavírky pozemní komunikace.
7. Dopravní značení:
Přechodná úprava provozu bude provedena dle návrhu přechodného dopravního značení schváleného
Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, Územním odborem Uherské Hradiště, Dopravní inspektorát
(dále jen „orgán Policie ČR“) dne 14.07.2021 pod č.j. KRPZ-64613-2/ČJ-2021-151106. Stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích vydal Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu
a životního prostředí, oddělení dopravního úřadu dne 14.07.2021 pod č.j. MUUH-SŽP/50124/2021/ChyL
spis/7790/2021. Dopravní značení musí být dále osazeno v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a TP 65 Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích a TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
8. Odpovědná osoba: Ing. Martin Sychra, tel. 720 958 759.
9. Silnice III/49714 v obci Bílovice bude úplně uzavřena pouze na dobu nezbytně nutnou.
10. Označení uzavírky a objízdné trasy zabezpečí žadatel na vlastní náklady podle návrhu dopravního
značení, schváleného orgánem Policie ČR.
11. V případě, že by bylo přechodné dopravní značení v kolizi s místní úpravou provozu, zajistí zhotovitel
překrytí nebo odstranění trvalého dopravního značení.
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12. Žadatel před zahájením prací požádá o provedení kontroly dopravního značení orgánem Policie ČR.
Orgán Policie ČR policie má právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek tohoto rozhodnutí.
13. Po dobu uzavírky musí být trvale zajištěn přístup do nemovitostí v uzavřeném úseku komunikace.
14. Veškeré přechodné dopravní značení musí být odstraněno na náklady žadatele ihned po skončení
uzavírky.
15. Silniční správní úřad si v souladu s ust. § 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
Dne 16.06.2021 požádala společnost Inženýrské stavby Brno, s.r.o., IČ 41601645, Hudcova 588/70b, 621
00 Brno v zastoupení DoZBos s.r.o., IČ 29372381, Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice o vydání
povolení úplné uzavírky sinice III/49714 v obci Bílovice v km 3,547 – 4,337, z důvodu realizace stavební
akce „Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy - Bílovice“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní
řízení v souladu s ust. § 44 odst. 1 správního řádu.
Silniční správní úřad přezkoumal předloženou žádost a projednal ji s dotčenými orgány státní správy
a známými účastníky řízení. Připomínky z projednání byly zapracovány do podmínek rozhodnutí. Žádost
o uzavření pozemní komunikace byla projednána s vlastníkem komunikace.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena Městským úřadem Uherské
Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí po předchozím písemném vyjádření dotčeného
orgánu Policie ČR.
Účastníci řízení se vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu.
Na základě závěrů projednání, stanovení přechodné úpravy provozu, silniční správní úřad zjistil, že úplnou
uzavírkou silnice III/49714 v obci Bílovice 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.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského úřadu Uherské Hradiště, odboru
stavebního úřadu a životního prostředí.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale
ve smyslu ust. § 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 ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru stavebního úřadu
a životního prostředí
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Doručí se
Účastníci řízení:
Inženýrské stavby Brno, s.r.o., Hudcova 588/70b, 621 00 Brno v zastoupení DoZBos s.r.o., Otakara Kubína
1953/17, 680 01 Boskovice
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Obec Bílovice, Bílovice č. p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Obec Nedachlebice, Nedachlebice č. p. 250, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště
Obec Březolupy, Březolupy č. p. 90, 687 13 Březolupy
Dotčené orgány:
Datová schránka:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín
Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín – oddělení veřejné dopravy
Na vědomí:
Datová schránka:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č. p. 213, Příluky, 760 01 Zlín
Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně č. p. 365, 686 06 Uherské Hradiště
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží č. p. 434,
Příluky, 760 01 Zlín
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje s.r.o.
ČSAD BUS Uherské Hradiště, a.s.

Digitálně podepsal Ing. Dana
Zapletalová
Datum: 15.07.2021 11:59:49 +02:00
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