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Rozhodnutí
Výroková část
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend v působnosti silničního správního úřadu
podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a jako správní orgán věcně a místně
příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1, písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), po projednání s vlastníkem pozemní komunikace, která má být
částečně uzavřena a s obcí na jejímž zastavěném území má být částečná uzavírka povolena a s Policií České
republiky,
rozhodl v řízení o žádosti podané dne 29. 4. 2019 společností Správa a údržba silnic Valašska s.r.o., se
sídlem Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26820218 (dále jen „žadatel“), a vydává
a vydává podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 39 vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
povolení
pro částečnou uzavírku silnice III/4868, pozemky parcelní číslo 1581/3; 1581/1 v katastrálním území
Střítež nad Bečvou
v úseku silnice III/4868 výše uvedených pozemků parcelních čísel, ve směru k obci Vidče, od hranice
pozemku 934 v katastrálním území Střítež nad Bečvou, oproti nemovitosti č. p. 44 k hranici pozemku
parcelní číslo 231 v katastrálním území Střítež nad Bečvou, v km 1,4519 – 1,8298 v uzlovém úseku Střítež –
Vidče, v rámci zajištění stavební činnosti akce „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou“, v délce cca 380 m,
v rozsahu:
- podle situace 02, Situace DO – etapa 1, zakázka 2017_12, datum 05/2018, kterou vypracoval Petr Ševeček,
Smetanova 1150, Vaklašské Meziříčí,
- podle situace 03, Situace DO – etapa 2, zakázka 2017_12, datum 05/2018, kterou vypracoval Petr Ševeček,
Smetanova 1150, Vaklašské Meziříčí,
z důvodu provádění stavebních prací na silnici III/4868, obnovy povrchů silnice III/4868 Střítež nad Bečvou
v délce pracovního místa 400 m v rámci frézování stávajícího povrchu silnice III/4868 a 400 m v rámci
pokládky asfaltových vrstev na silnici III/4868,
Doba trvání částečné uzavírky silnice III/4868:

od 20. 5. 2019 do 31. 10. 2019.

Částečná uzavírka bude provedena ve výše uvedeném termínu v co nejkratším časovém rozpětí. Průjezd
bude veden vždy jedním jízdním pruhem. V rámci frézování a pokládky asfaltových ploch při částečné

uzavírce v Obci Střítež nad Bečvou bude zachován obousměrný provoz, který bude veden střídavě
v zúženém jízdním pruhu min. šířky 2,75 m, při užití posuvného pracovního místa. Provoz bude řízený
odpovědnými a řádně poučenými pracovníky Správy a údržby silnic Valašska s.r.o., se sídlem Jiráskova 35,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26820218.
Druh uzavírky: částečná.
Stanovená trasa objížďky: Není stanovena. Práce budou prováděny při zachování obousměrného provozu,
který bude veden střídavě v zúženém jízdním pruhu min. šířky 2,75 m, při užití posuvného pracovního místa
v délce max. 400 m, zabezpečeno řádně poučenými osobami při usměrňování provozu a dále rovněž bude při
frézování a pokládce asfaltových vrstev užito světelného signalizačního zařízení.
povolení
pro úplnou uzavírku silnice III/4868, pozemky parcelní číslo 1581/3; 1581/1 v katastrálním území
Střítež nad Bečvou
v úseku silnice III/4868 výše uvedených pozemků parcelních čísel, ve směru k obci Vidče, od hranice
pozemku 934 v katastrálním území Střítež nad Bečvou, oproti nemovitosti č. p. 44 k hranici pozemku
parcelní číslo 231 v katastrálním území Střítež nad Bečvou, v km 1,4519 – 1,8298 v uzlovém úseku Střítež –
Vidče, v rámci zajištění stavební činnosti akce „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou“, v délce cca 380 m,
v rozsahu:
- podle situace Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou, značka 92100/2/09/39011, datum 04/2019, kterou
vypracoval Ing. Jindřich Stodůlka, SÚS Valašska s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí,
- podle situace 02, Situace DO – etapa 1, zakázka 2017_12, datum 05/2018, kterou vypracoval Petr Ševeček,
Smetanova 1150, Vaklašské Meziříčí,
- podle situace 03, Situace DO – etapa 2, zakázka 2017_12, datum 05/2018, kterou vypracoval Petr Ševeček,
Smetanova 1150, Vaklašské Meziříčí,
z důvodu instalace deskového mostního provizoria, nezbytného k následnému provádění stavebních prací na
silnici III/4868, a to obnovy povrchů silnice III/4868 Střítež nad Bečvou v délce 400 m,
Doba trvání úplné uzavírky silnice III/4868:

25. 5. 2019.

Druh uzavírky: úplná.
Stanovená trasa objížďky: Objízdná trasa do obce Vidče bude vedena:
- po silnici I/35 přes Rožnov pod Radhoštěm, dále po silnici III/4867, silnici III/4868, a to pro vozidla
do výšky 3,8 m.
- pro vozidla přesahující výšku 3,8 m bude objízdná trasa vedena po silnici I/35 přes Rožnov pod
Radhoštěm, dále přes silnici III/4867, silnici III/05726 a silnici III/48610.
Povolení uzavírky je vydáno za těchto podmínek:
1. Odpovědná osoba za organizování uzavírky: pan Daniel Holub, Jiráskova 35, Krásno nad Bečvou,
757 01 Valašské Meziříčí, mob. tel. 730 195 588.
2. Uzavírka musí být označena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně 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, podle
příslušného stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydaného odborem
dopravně správních agend Městského úřadu Valašské Meziříčí dne 14. 5. 2019, pod SZ MěÚVM
050058/2019/2, č. j. MěÚVM 050058/2019 a všech podmínek ve stanovení uvedených.
3. Část silnice určená pro provoz vozidel v rámci částečné uzavírky musí být vždy řádně technicky
zabezpečena a způsobilá k provozu. Stavební práce nebo stavební technika nesmí narušovat provoz a
propustnost dopravy v jízdních pruzích mimo uzavřenou část komunikace.

2

4. Obousměrný silniční provoz zůstane zachován v rámci částečné uzavírky. Provoz v pracovním místě
bude usměrněn přenosným dopravním značením a dopravním zařízením po volné polovině vozovky. Pro
průjezd bude zachován maximální průjezdní profil komunikace min. šířky 2,75 m. Časový interval
dopravního zařízení bude nastaven tak, aby nedocházelo ke kolizním situacím.
5. Označení uzavírky zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po dobu trvání částečné
uzavírky i plné uzavírky.
6. V rámci úplné a částečné uzavírky a objížďky budou dodrženy podmínky:
- dle stanoviska Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor
Vsetín, dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín, vedeno pod č. j. KRPZ-93534-1/ČJ2019-151506 ze dne 7. 5. 2019, dle vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková
organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, vedeno pod sp. zn. ŘSZKVM/03432/19-24 ze dne 3. 5.
2019, dle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01
Zlín, pracoviště Jičínská 177, 757 01 Valašské Meziříčí, dle stanovení přechodné úpravy provozu
Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.
7. Na začátku částečné a úplné uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a
ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
8. Silniční správní úřad při odboru dopravně správních agend Městského úřadu Valašské Meziříčí a
dopravní inspektorát Policie České republiky, územní odbor vnější služby Vsetín při Krajském
ředitelství Policie Zlínského kraje, mají právo kontroly a určení případných změn v dopravním značení,
bude-li to vyžadovat bezpečnost silničního provozu.
9. Po ukončení pokládky (obnově povrchu vozovky) a stavebních prací (před uvedením do běžného
provozu) bude komunikace uvedena do původního (schváleného) stavu včetně veškerého dopravního
značení a provoz na komunikaci bude ihned obnoven.
10. Po ukončení uzavírky zajistí žadatel neprodlenně odstranění případných následných škod které vzniknou
na objízdné trase v důsledku převedení provozu z uzavřené komunikace včetně uvedení dopravního
značení do původního stavu.
11. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn průjezd vozidel požární ochrany a rychlé zdravotní služby a
dále přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku silnice.
12. Během provádění prací ručí žadatel za bezpečnost silničního provozu a to až do doby uvedení části
komunikace do provozu. Bude zajištěn bezpečný pohyb chodců.
13. Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., musí být v době uzavírky umožněn přístup
k sousedním nemovitostem.
14. V souladu s ustanovením § 28 zákona o pozemních komunikacích je žadatel povinen bez průtahů
odstranit veškeré závady ve sjízdnosti způsobené stavební činností.
15. Toto povolení nezbavuje žadatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění silnice.
16. Silniční správní úřad si v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
vyhrazuje právo udělené povolení omezit nebo zrušit při nesplnění stanovených podmínek.
Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění:
Správa a údržba silnic Valašska s.r.o., se sídlem Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26820218.
Odůvodnění
Dne 29. 4. 2019 Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend v působnosti silničního
správního úřadu, obdržel od společnosti Správa a údržba silnic Valašska s.r.o., se sídlem Jiráskova 35, 757
01 Valašské Meziříčí, IČ 26820218 (dále jen „žadatel“), žádost o povolení částečné a úplné uzavírky silnice
III/4868, v úseku pozemků parcelních čísel 1581/3; 1581/1 v katastrálním území Střítež nad Bečvou, v km
1,4519 – 1,8298 v uzlovém úseku Střítež – Vidče, v rámci zajištění stavební činnosti při obnově povrchu
silnice III/4868 Střítež nad Bečvou, v rozsahu podle situace podle situace Silnice III/4868: Střítež nad
Bečvou, značka 92100/2/09/39011, datum 04/2019, kterou vypracoval Ing. Jindřich Stodůlka, SÚS Valašska
s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, podle situace 02, Situace DO – etapa 1, zakázka 2017_12,
datum 05/2018, kterou vypracoval Petr Ševeček, Smetanova 1150, Vaklašské Meziříčí a podle situace 03,
Situace DO – etapa 2, zakázka 2017_12, datum 05/2018, kterou vypracoval Petr Ševeček, Smetanova 1150,
Vaklašské Meziříčí.
Dnem podání žádosti o povolení zvláštního užívání silnice bylo zahájeno správní řízení.
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V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
byli jako účastníci řízení určeni:
-

Správa a údržba silnic Valašska s.r.o., se sídlem Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 26820218,
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ: 70934860,
Obec Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou, IČ: 00635839,
Obec Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče, IČ: 00304433.

Městskému úřad Valašské Meziříčí, odboru dopravně správních agend v působnosti silničního správního
úřadu byl doložen souhlas správce pozemní komunikace silnice III/4868, tj. Ředitelství silnic Zlínského
kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ: 70934860, pod sp. zn. ŘSZKVM/03432/1924 ze dne 3. 5. 2019 a stanovisko Policie ČR, dopravní inspektorát Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín ze
dne 7. 5. 2019, vedeno pod č. j. KRPZ-93534-1/ČJ-2019-151506, s uzavírkou a zvláštním užíváním silnice
III/4868. Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend jako místně příslušný obecní
úřad obce s rozšířenou působností, stanovil dne 14. 5. 2019 přechodnou úpravu provozu pod SZ MěÚVM
050058/2019/2, č. j. MěÚVM 050058/2019. K žádosti bylo rovněž doloženo souhlasné stanovisko Obce
Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou ze dne 13. 5. 2019 pod č. j. OU
289/2019 a souhlas Obce Vidče, Vidče 96, 756 53 Vidče ze dne 10. 5. 2019 pod č. j. OÚ 149/2019.
K žádosti bylo rovněž doručeno vyjádření ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ: 45192120 se
souhlasem vedením objízdné trasy a při plné uzavírce.
Technické podmínky byly zapracovány do výrokové části rozhodnutí. Uvedené podmínky, za jejichž
předpokladu se povolení uděluje, chrání veřejný zájem a jsou závazné i pro eventuální nástupce v držení
předmětného zařízení.
Jelikož se žadateli v plném rozsahu žádosti vyhovuje a další účastníci řízení, se v souladu s ustanovením § 36
odst. 3 správního řádu vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, odbor dopravně správních agend
Městského úřadu Valašské Meziříčí v působnosti silničního správního úřadu vydal rozhodnutí na základě
předložených podkladů. Povolení částečné uzavírky se uděluje v rámci zajištění stavební činnosti, obnovy
povrchu silnice III/4868, akce „Silnice III/4868:Střítež nad Bečvou“.
Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně správních agend v působnosti silničního správního úřadu
ve správním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jsou splněny zákonné podmínky k povolení
částečné uzavírky silnice místní komunikace předepsané ustanovením § 24 zákona o pozemních
komunikacích a ustanovením § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Proto Městský úřad Valašské Meziříčí, odbor dopravně
správních agend v působnosti silničního správního úřadu rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí
uvedeno.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu ve Zlíně, prostřednictvím odboru dopravně správních agend Městského úřadu
Valašské Meziříčí (§ 83 zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích).

Mgr. Ludvík Pucher
odbor dopravně správních agend
Městského úřadu Valašské Meziříčí
otisk úředního

dokument opatřen elektronickým podpisem

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

4

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. Správa a údržba silnic Valašska s.r.o., se sídlem Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ
26820218, (datová schránka)
2. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ:
70934860 (datová schránka)
3. Obec Střítež nad Bečvou, Střítež nad Bečvou 193, 756 52 Střítež nad Bečvou, IČ: 00635839 (datová
schránka)
4. Obec Vidče, Vidče 96, IČ: 00304433 (datová schránka)
Na vědomí:
5. Policie ČR, Krajské ředitelství Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát Vsetín,
Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín, IČ: 72052767 (datová schránka)
6. Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, Zlín – Příluky (U
Nemocnice 1511, Valašské Meziříčí), IČ: 62182137 (datová schránka)
7. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, Zlín (ul. Železničního vojska, Valašské
Meziříčí), IČ: 70887306 (datová schránka)
8. ČSAD Vsetín a.s, Ohrada 791, 755 01 Vsetín, IČ: 45192120 (datová schránka)
9. Centrální evidence uzavírek ceu.jsdi.cz
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