MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO
ODBOR SPRÁVY MAJETKU, INVESTIC A ŽP

Váš dopis zn.:
Ze dne:
03.06.2022
Naše značka: MeUSM/02874/2022
Sp. značka:
MeUSM/01263/2022/14
Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Jiří Obdržálek
572 416 421
obdrzalek@staremesto.uh.cz

Datum:

17.06.2022

RYBÁRIK,s.r.o.
Hradišťská 573
687 08 BUCHLOVICE
IČO 25598643
V zastoupení
NVB LINE s.r.o., IČO 26979675
Cukrovar 716
768 21 Kvasice

ROZHODNUTÍ
o úplné uzavírce
Městský úřad Staré Město, odbor správy majetku, investic a ŽP, jako silniční správní úřad dle
ustanovení § 40, odst. 5, písm. b) 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 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), se souhlasem
Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště DI a po projednání s
městem Staré Město, dotčenými orgány a organizacemi podle ustanovení § 24 zákona o pozemních
komunikacích a ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních
komunikacích provádí, vyhovuje žádosti společnosti:
RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská č.p. 573, 687 08 Buchlovice, IČO 25598643
v zastoupení společností NVB LINE s.r.o., Cukrovar č.p. 716, 768 21 Kvasice, IČO 28979675
ze dne 03.06.2022, na základě opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemní komunikaci, kterou dne 13.06.2022 vydal MěÚ Uh. Hradiště pod č.j. MUUHSŽP/47512/2022/HanJ a dne 15.06.2022 vydal opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a SH, oddělení
silničního hospodářství pod č.j. KUZL 49413/2022 a
povoluje
uzavírku (úplnou) provozu na místní komunikaci v ul. Škroupova, v úseku komunikace od křižovatky s
ul. Na Vyhlídce po křižovatku s ul. Brněnská dle zpracované a odsouhlasené situace přechodného
dopravního značení PD „STARÉ MĚSTO, UL. ŠKROUPOVA, REKONSTRUKCE ČÁSTI VODOVODU U
OPRAVY STOKY AIVi, Š28 – Š664, SO 03 – ZABEZPEČENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU“, situaci vypracovala
společnost AQUADROP –Ing. Ohera, pod č. zakázky: 22-02D-03D v březnu 2022.
Pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a pro realizaci stanovuje následující
podmínky:
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1. Úsek omezení provozu:

komunikace v ul. Škroupova - od křižovatky s ul. Na Vyhlídce po
křižovatku s ul. Brněnská
2. Důvod omezení:
rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu
3. Délka uzavírky:
ulice Škroupova v délce cca 215 m
4. Rozsah uzavírky:
úplná
5. Termín uzavírky:
22.06.2022 - 31.10.2022
6. Trasa objížďky:
objížďka je možná po místních komunikacích v ul. Sv. Čecha, Na
Vyhlídce, Seifertova, Nerudova, není dopravně vyznačena
7. Dopravní značení: uzavírka musí být označena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, dle schématu dopravního přechodného značení prací, kterou
vypracovala společnost AQUADROP, schváleného Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje,
ÚOVS, DI Uh. Hradiště ze dne 09.06.2022 pod č.j. KRPZ-67475-2/ČJ-2022-151106 a KRPZ-64627-2/ČJ2022-151106 ze dne 08.06.2022, opatřením obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemní komunikaci vydaného odborem stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh.
Hradiště dne 13.06.2022, pod č.j. MUUH-SŽP/47512/2022/HanJ a opatřením obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydaného dne 15.06.2022 Krajským
úřadem Zlínského kraje, odborem dopravy a SH, oddělení silničního hospodářství pod č.j. KUZL
49413/2022.
Odpovědná osoba: Otto Kollár, tel. 777 120 569, zaměstnanec společnosti RYBÁRIK, s.r.o.
8. Po dobu částečné a úplné uzavírky nutno pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
dodržet následující podmínky:
a) označení úplné uzavírky zabezpečí žadatel na vlastní náklady dle schématu schváleného
Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, ÚO Uh. Hradiště
b) žadatel před zahájením prací požádá o provedení kontroly dopravního značení odbor
stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště a Krajské ředitelství policie Zlínského kraje,
ÚO Uh. Hradiště
c) orgány policie mají právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek tohoto
rozhodnutí
d) ve smyslu § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích musí být v době uzavírky umožněn
přístup k sousedním nemovitostem
9. Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádřeních:
- Městského úřadu Staré Město
- Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště
10. Žadatel o uzavírku je povinen ukončení uzavírky neprodleně nahlásit na odbor správy majetku,
investic a ŽP MěÚ Staré Město.
11. Odbor správy majetku, investic a ŽP Městské úřadu Staré Město, 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 03.06.2022 požádala spol. RYBÁRIK, s. r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ:
25595643, v zastoupení NVB LINE s.r.o., Cukrovar č.p. 716, 768 21 Kvasice, IČO 28979675, o vydání
rozhodnutí o povolení k úplné uzavírce provozu v ul. Škroupova, v úseku od křižovatky s ul. Na
Vyhlídce po křižovatku s ul. Brněnská, z důvodu realizace stavby „STARÉ MĚSTO, UL. ŠKROUPOVA,
REKONSTRUKCE ČÁSTI VODOVODU U OPRAVY STOKY AIVi, Š28 – Š664“. Žádost byla doplněna
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Opatřeními obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, které
vydal MěÚ Uh. Hradiště dne 13.06.2022, pod č.j. MUUH-SŽP/47512/2022/HanJ a dne 15.06.2022
vydal opatření obecné povahy - stanovení přechodného dopravního značení Krajský úřad Zlínského
kraje, odbor dopravy a SH, oddělení silničního hospodářství pod č.j. KUZL 44130/2022.
V souladu s § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích byli jako
účastníci řízení určeni:
- RYBÁRIK, s. r.o., Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice, IČ: 25595643
- v zastoupení NVB LINE s.r.o., Cukrovar č.p. 716, 768 21 Kvasice, IČO 28979675
- Město Staré Město, nám Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO: 00567884
Odbor správy majetku, investic a ŽP 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 provozu na místní komunikaci v ul. Škroupova byla projednána městem Staré
Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město a dotčenými orgány. Dopravní značení bylo stanoveno
MěÚ Uh. Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí a Krajským úřadem Zlínského
kraje, odborem dopravy a SH po předchozím vyjádření Policie ČR.
Účastníci řízení se vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004
Sb., o správním řízení (správní řád).
Na základě závěrů projednání, stanovení přechodné úpravy provozu, silniční správní úřad zjistil, že
úplnou uzavírkou komunikace v ul. Škroupova v k.ú. Staré Město u Uh. Hradiště, 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 o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu
Zlínského kraje prostřednictvím odboru správy majetku, investic a ŽP Městského úřadu Staré Město.
Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních
rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, 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.
Podanému odvolání se v souladu s ust. § 24, odst. 4 zákona o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších novel odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
Silniční správní úřad si v souladu s § 24 odst. 4. zákona č. 13/1997 Sb., vyhrazuje právo udělené
povolení omezit nebo zrušit při nesplnění stanovených podmínek nebo v obecním zájmu.
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Ing. Markéta Hrušková
vedoucí odboru správy majetku, investic a ŽP

Otisk úředního razítka

Řízení zahájené ve smyslu ustanovení § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, není
předmětem poplatku ve smyslu zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů.

Účastníci řízení (datová schránka, doručenka):
RYBÁRIK, s.r.o., Hradišťská č.p. 573, 687 08 Buchlovice, IČO 25598643
v zastoupení NVB LINE s.r.o., Cukrovar č.p. 716, 768 21 Kvasice, IČO 28979675
Město Staré Město, nám Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČO 00567884
Dotčené orgány (datová schránka, doručenka):
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, ÚO, DI Uh. Hradiště, Velehradská třída 1217, Uh. Hradiště
MěÚ Uh. Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Masarykovo náměstí 19, 686 01
Uh. Hradiště
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a SH, oddělení silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati
21, 761 90 Zlín
Na vědomí (dodejky, datová schránka):
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Zlín
Zdravotnická záchranná služba, Zlín
Uherskohradišťská nemocnice a.s.
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