Městský úřad Luhačovice
odbor dopravy
nám. 28. října 543, 763 26 Luhačovice
Spis. zn.: 11705/2017/261/Ce, č. j.: MULU 12690/2017
Oprávněná úřední osoba: Bc. Jiří Černobila/tel.:577 197 439

Luhačovice, dne 04.08.2017

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín, v zastoupení na základě zmocnění:
NVB LINE, s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice

ROZHODNUTÍ
č. 95/2017
POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ A ÚPLNÉ UZAVÍRKY, NAŘÍZENÍ OBJÍŽĎKY
Výroková část:
Odbor dopravy Městského úřadu Luhačovice (dále jen „odbor dopravy“), jako 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 správním řízení přezkoumal
žádost o povolení částečné uzavírky provozu na silnici II/493 a dále úplné uzavírky provozu na silnici
II/494 v k. ú. Slavičín, kterou dne 18.07.2017, prostřednictvím zmocněnce – společnosti NVB LINE, s.r.o.,
Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675, podala společnost
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 269 13 453
(dále jen „žadatel“).
Odbor dopravy na základě přezkoumání této žádosti, po projednání s vlastníky (majetkovými správci)
pozemních komunikací, které mají být uzavřeny a po niž májí být vedeny objížďky, s obcemi, na jejichž
zastavěných územích mají být povoleny uzavírky nebo nařízeny objížďky a s Policií České republiky,
rozhodl t a k t o:
I.

podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje
žadateli
částečnou uzavírku provozu
na silnici:
v místě (úseku):
v obci (k. ú.):
z důvodu:
způsobem:

v termínu:

IČ: 00 284 165
DIČ:CZ00284165

II/493
v prostoru okružní křižovatky na ul. Osvobození se silnicí II/494 na ul.
K. Vystrčila
Slavičín
rekonstrukce uvedené křižovatky v rámci stavby: „Silnice II/493,
rekonstrukce okružní křižovatky – Slavičín“
částečné omezení silničního provozu – práce budou probíhat ve dvou
etapách, kdy v každé etapě bude pomocí mobilní semaforové soupravy
zajištěn kyvadlový průjezd okružní křižovatkou se zachováním průjezdné
šířky vozovky min. 2,75 m
12.08.2017 – 18.08.2017 (náhradní termín do 31.08.2017)

ČS Luhačovice
Tel.: 577 197 411
1409197309/0800 Fax: 577 197 425

e-podatelna@mesto.luhacovice.cz
podatelna@mesto.luhacovice.cz

ID dat. schránky: m35bcw4
www.luhacovice.cz
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podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje
žadateli
úplnou uzavírku provozu
na silnici:
v místě (úseku):
v obci (k. ú.):
z důvodu:
způsobem:
v termínu:

III.

II/494
 vyúsťující větve okružní křižovatky silnice II/493
 ul. K. Vystrčila
Slavičín
rekonstrukce uvedené křižovatky v rámci stavby: „Silnice
rekonstrukce okružní křižovatky – Slavičín“
vyloučení provozu vozidel (mimo vozidel stavby)
12.08.2017 – 18.08.2017 (náhradní termín do 31.08.2017)

II/493,

po dobu úplné uzavírky provozu na dotčené pozemní komunikaci, k zajištění bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu,
nařizuje objížďku

1. pro vozidla s okamžitou hmotnosti do 3,5 t, autobusovou linkovou dopravu a vozidla integrovaného
záchranného systému po silnici II/493 ul. Osvobození a dále po místních komunikacích ul. Polní a
ul. Dlouhá ve Slavičíně. Délka objízdné trasy je cca 1,5 km. Objízdná trasa je obousměrná;
2. pro vozidla s okamžitou hmotností nad 3,5 t po trase přes obce Slavičín – místní část Hrádek na
Vlárské dráze, Jestřabí, Štítná nad Vláří, Brumov-Bylnice, Valašské Klobouky, Křekov a Vlachovice
(po silnicích II/493, II/495, I/57 a II/494). Celková délka objízdné trasy je cca 31 km. Objízdná trasa
je obousměrná.
Platnost rozhodnutí je podmíněna dodržením následujících podmínek:
1. Jednotlivé uzavírky i objížďky musí být označeny předepsaným způsobem. Označení zabezpečí
žadatel na svůj náklad a bude odpovídat za jeho stav po celou dobu trvání uzavírek a objížděk.
2. Dopravní značení a dopravní zařízení přechodné úpravy provozu bude realizováno dle stanovení
přechodné úpravy provozu, které odbor dopravy vydal opatřením obecné povahy dne 04.08.2017,
č. j.: MULU 12694/2017, dále dle stanovení přechodné úpravy provozu Krajského úřadu Zlínského
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUZL 48379/2017 a stanovení přechodné
úpravy provozu Městského úřadu Valašské Klobouky, odboru dopravy a silničního hospodářství ze
dne 03.08.2017, č. j.: MUVK/12507/2017 (54/2017).
3. Omezení provozu uzavírkou bude pouze na nezbytně nutnou dobu.
4. Po celou dobu uzavírky musí být umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
5. Žadatel zajistí informování veřejnosti pomocí vhodné mediální kampaně (např. v regionálních
rádiích).
6. Po dobu stavby dojde k dočasnému přemístění autobusové zastávky Slavičín,,Radnice ve
směru na Hrádek na Vlárské dráze. Provizorní autobusová zastávka bude umístěna a
označena tak, aby výstup na nástup cestujících na přemístěné autobusové zastávce probíhal
plynule a bezpečně. Po dobu přemístění bude označník na stále zastávce překryt tak, aby bylo
zřejmé, že tato není obsloužena. Na neobsluhované zastávce žadatel současně zajistí vylepení
oznámení o neobsloužení zastávky a o zřízení provizorní zastávky v jízdním pruhu silnice
II/493 – naproti objektu radnice.
7. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození silničního tělesa, jejího příslušenství nebo
k znečistění silnice.
8. ŘSZK požaduje řádné využití doby v rámci obecného užívání a dodržení termínu provádění
stavebních prací.
9. Před ukončením uzavírek bude místo zásahu a související plochy, příp. okolí, uvedeno do
nezávadného stavu.

Č.j. MULU 12690/2017

str. 3

10. Po ukončení prací v prostoru uzavírek (s ohledem na dodržení technologických postupů) musí být
přechodné dopravní značení, příp. jiné označení uzavírek, bezodkladně odstraněno.
11. Jakékoliv případné změny v navrženém dopravním značení a k vedení objízdné trasy v průběhu
stavby budou předloženy k vyjádření ŘSZK.
12. Odbor dopravy si v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích vyhrazuje právo toto
povolení omezit nebo zrušit při nesplnění podmínek, bude-li to vyžadovat bezpečnost silničního
provozu, příp. vyžadovat obecný zájem.
13. Náhrada případných škod na pozemních komunikacích, které vzniknou v souvislosti s uzavírkou
dotčené komunikace, se uskuteční na náklad žadatele.
14. Odpovědnou osobou za realizaci částečné a úplné uzavírky, provedení stavební prací a splnění
podmínek tohoto rozhodnutí je pan Pavel Janča, zaměstnanec žadatele, tel. 724 266 139, e-mail.:
janca@suszlin.cz.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů):
•

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín, IČ: 269 13 453.

Odůvodnění:
Žadatel podal dne 18.07.2017, prostřednictvím zmocněnce společnosti NVB LINE, s. r. o. (zastoupení
v řízení na základě plné moci ze dne 12.06.2017), žádost o povolení částečné uzavírky provozu na silnici
II/493 a dále úplné uzavírky provozu na silnici II/494 v k. ú. Slavičín. Důvodem uvedených uzavírek je
realizace stavby: „Silnice II/493, rekonstrukce okružní křižovatky – Slavičín“.
Odbor dopravy po posouzení žádosti podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, po projednání žádosti podle § 24
odst. 2 písm. a) až d) zákona o pozemních komunikacích a po posouzení předložených stanovisek,
povolil podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, předmětné uzavírky provozu na
dotčené komunikaci za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Stanoviska sdělili:
•

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a SH, oddělení veřejné dopravy – stanovisko ze dne
04.07.2017, č. j.: KUZL 44206/2017 DOP.

•

ČSAD Vsetín, a. s. – vyjádření ze dne 02.07.2017.

•

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a SH, oddělení silničního hospodářství – stanovení
přechodné úpravy provozu, č. j. KUZL 48379/2017.

•

Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství – stanovení
přechodné úpravy provozu ze dne 03.08.2017, č. j.: MUVK/12507/2017 (54/2017).

•

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Zlín, dopravní inspektorát –
stanovisko ze dne 18.07.2017, č. j.: KRPZ-76583-1/ČJ-2017-150506.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
•

ŘSZK – vyjádření ze dne 03.07.2017, spis. zn.: 06576/17-215. Podmínkám vyjádření silniční
správní úřad vyhověl a zahrnul je do podmínek tohoto rozhodnutí.

•

ŘSD – vyjádření ze dne 14.07.2017 – souhlas bez návrhů či námitek.

•

Město Slavičín, město Brumov-Bylnice, město Valašské Klobouky, obec Vlachovice, obec
Křekov, obec Štítná nad Vláří a obec Jestřabí. Uvedení účastníci řízení vydali souhlas
s přechodnou úpravou provozu a objízdnou trasou (bez návrhů či námitek k přechodné úpravě
provozu nebo objízdné trase).

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
•

Vzhledem k tomu, že silniční správní úřad žádosti vyhověl, bylo podle § 36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) upuštěno od
výzvy žadateli na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.

•

Ostatní účastníci se v souladu s výše uvedeným ustanovením vzdali práva vyjádřit se k
podkladům rozhodnutí.
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Ing. Miloš Vala v. r.
vedoucí odboru dopravy
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
účastníci (doručenky – datové schránky)
1. Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., K majáku 5001, 761 23 Zlín – prostřednictvím zmocněnce:
NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk
2. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, IDDS: zjq4rhz
4. Město Slavičín, IDDS: jsub2vd
5. Město Valašské Klobouky, IDDS: wi4brk7
6. Město Brumov-Bylnice, IDDS: rqcb3a2
7. Obec Vlachovice, IDDS: necbajy
8. Obec Křekov, IDDS: re4bqht
9. Obec Štítná nad Vláří, IDDS: bkcbres
10. Obec Jestřabí, IDDS: kn9astn
dotčené orgány (doručenky – datové schránky)
11. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
12. Krajský úřad Zlínského kraje, OD a SH, oddělení veřejné dopravy, IDDS: scsbwku
na vědomí (doručenky – datové schránky)
13. Krajský úřad Zlínského kraje, OD a SH, oddělení silničního hospodářství, IDDS: scsbwku
14. Městský úřad Valašské Klobouky, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: wi4brk7
15. Policie ČR, obvodní oddělení, Osvobození č.p. 309, 763 21 Slavičín (e-mailem)
16. Městská policie, Slavičín, IDDS: jsub2vd
17. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
18. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: bqjvv2r
19. ČSAD Vsetín a.s., IDDS: 62ucdux

