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Datum Oprávněná úřední osoba Číslo jednací Spisová značka 

15.7.2021 Bc. Helena Dohnalová KUZL48606/2021 KUSP45220/2021DOP-Doh 

R O Z H O D N U T Í 
VÝROKOVÁ ČÁST 

Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také „ODSH KÚZK“)             
v působnosti silničního správního úřadu podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č.13/1997 Sb.“), a jako správní 
orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v řízení o žádosti podané 
dne 2.7.2021 tak, že podle ustanovení § 24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb. a podle ust. § 39 vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a po 
posouzení všech podkladů, Vaší žádosti vyhovuje a  

 
p o v o l u j e 

částečnou uzavírku provozu na silnici I/57 
 
žadateli:                           NVB LINE s.r.o., sídlo: Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO: 26979675 

zastupující společnost: KKS, spol. s r.o., sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín, 
IČO: 42340802, na základě plné moci  

v úseku:  mostu ev. č. 57-084, km cca 142,200 – 142,400 staničení; křižovatka 
se silnicí III/05743 na Pulčín, k.ú. Lidečko, okr. Vsetín 

z důvodu:  opravy mostu „Most ev. č. 57-084 přes potok Půlčinka před obcí 
Lidečko“  

  
za těchto podmínek: 
1. Doba trvání:  19.7.2021 - 12.12.2021  
2. Stanovená trasa objížďky: nebyla stanovena, práce budou prováděny při zachování 

obousměrného provozu řízeného SSZ při montáži a demontáži provizorního přemostění (cca tři 
týdny), třícestný semafor bude užit pouze v nezbytně nutné míře, jinak se vozidla od III/05743 budou 
řadit ve směru projíždějících vozidel. Pro průjezd vozidel bude vždy zachován maximální průjezdní 
profil komunikace min. šíře 2,75 m. V případě, že nastavení SSZ nebude umožňovat vyhovující 
převedení dopravy na silnici I/57 a to s ohledem na její intenzitu v dopravní špičce, bude provoz 
usměrňován řádně poučenými a označenými osobami a to v souladu s ust. § 79 odst. 1 písm. i) 
zák. č. 361/2000 Sb.  

3. Oprava mostu ev.č. 57-084 bude probíhat s použitím obousměrného provizoria umístěného vedle 
mostu, s připojením a přejezdem přes silnici III/05743. 
Provizorní komunikace bude plynule připojena na stávající niveletu silnice III/05743.   
Provoz na obousměrné mostní provizorium bude převeden až na základě kolaudačního 
souhlasu vydaného ODSH KÚZK. Termín převedení provozu bude nahlášen na e-mail: 
helena.dohnalova@kr-zlinsky.cz 

4. Část silnice určená pro provoz vozidel musí být vždy řádně technicky zabezpečena 
a způsobilá k provozu. 
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5. Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení prací: Radomír Krba, tel.: 602 509 580, 
KKS, spol. s r.o., sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 42340802. 

6. Částečná 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 stanovení přechodné úpravy provozu ODSH KÚZK č.j. 
KUZL47028/2021 ze dne 12.7.2021 a stanovení Městského úřadu Vsetín č.j. MUVS-S 
14798/2021/OÚPSŘD-280.4/Mar-4 ze dne  13.7.2021. 

7. Práce v zimním období (od 1.11.), budou s ohledem na klimatické podmínky prováděny pouze 
v takovém případě a rozsahu, že bude zajištěna řádná zimní údržba a nebude docházet k vytváření 
kolizních míst na silnici dle zák. č. 13/1997 Sb. 

8. Označení zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.  
9. Pracoviště bude od komunikace odděleno a udržováno v dobrém stavu.  
10. ODSH KÚZK a Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín 

mají právo kontroly a určení případných změn v dopravním značení, bude-li to vyžadovat 
bezpečnost silničního provozu. 

11. Během provádění prací ručí žadatel za bezpečnost silničního provozu a to až do doby uvedení části 
komunikace do provozu. 

12. Po provedené opravě mostu bude na dotčené části silnice III/05743 provedena obnova obrusné 
vrstvy vozovky v tl. 50 mm, v celé její šířce, zalití pracovní spáry pružnou bitumenovou zálivkou, 
provedena obnova krajnic vozovky a obnoveno svislé dopravní značení. 

13. Umístění zastávek linkové osobní dopravy: dle stanoviska příslušného dopravního úřadu tj. 
ODSH KÚZK, oddělení veřejné dopravy č.j. KUZL43018/2021 ze dne 28.6.2021, který souhlasí 
s dočasným zrušením autobusové zastávky Lidečko,,rozc.Pulčín. Tato zastávka bude ve 
směru Vsetín po dobu opravy mostního objektu ev.č. 57-084 na silnici I/57 v k.ú. Lidečko bez 
náhrady zrušena.   
Vylepení oznámení o dočasném neobsloužení autobusové zastávky Lidečko,,rozc.Pulčín 
bude žadatelem provedeno minimálně 3 dny před zahájením opravy mostu ev. č. 57-084 na 
silnici I/57 v k.ú. Lidečko. 

14. Na začátku uzavírky musí být umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena. 

15. Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zák. č.13/1997 Sb., musí být v době uzavírky umožněn přístup 
k sousedním nemovitostem. 

16. Toto povolení nezbavuje žadatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění silnice I/57. 
17. Silniční správní úřad si v souladu s ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích vyhrazuje právo udělené povolení omezit nebo zrušit při nesplnění stanovených 
podmínek. 

 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu: 
KKS, spol. s r.o., sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín, IČO: 42340802 

ODŮVODNĚNÍ  

Dne 2.7.2021 ODSH KÚZK obdržel žádost, kterou podala společnost NVB LINE s.r.o., sídlo: Cukrovar 
716, 768 21 Kvasice, IČO: 26979675 zastupující společnost: KKS, spol. s r.o., sídlo: Příluky 386, 760 
01 Zlín, IČO: 42340802 o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/57 v úseku mostu ev. č. 57-
084, km cca 142,200 – 142,400 staničení; křižovatka se silnicí III/05743 na Pulčín, k.ú. Lidečko, okr. 
Vsetín, z důvodu opravy mostu ev. č. 57-084 přes potok Půlčinka před obcí Lidečko. 
V rámci stavby dojde k opravě/výměně svršku stávajícího mostu ev.č. 57-084 z důvodu zatékání do 
nosné konstrukce. Oprava bude probíhat s použitím obousměrného provizoria umístěného vedle mostu, 
s připojením a přejezdem přes silnici III/05743.   
V souladu s ust. § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a § 24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., byli jako účastníci 
řízení určeni:  

· KKS, spol. s r.o., sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín, 
· Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
· Ředitelství silnic Zlínského kraje, K májáku 5001, 761 23 Zlín. 
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Dnem podání žádosti o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/57 bylo zahájeno správní řízení. 
Se žádostí byl doložen souhlas vlastníka pozemní komunikace - správce silnice I/57 Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Správa Zlín včetně odsouhlasené situace DZ, souhlas vlastníka (správce) dotčené 
pozemní komunikace silnice III/05743 obousměrným mostním provizoriem tj. Ředitelství silnic Zlínského 
kraje, bylo doloženo vyjádření ze dne 12.7.2021 zn. ŘSZKVM/08411/21-24.  Technické podmínky 
týkající se uzavírky provozu na silnici I/57 byly začleněny do výrokové části rozhodnutí.  
Rozsah uzavírky byl projednán v souladu s ust. § 24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb. se všemi účastníky 
řízení.  
Se žádostí byl v souladu s ust. § 39 odst. 1 písm. g) vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, doložen souhlas dotčeného dopravního 
úřadu tj. ODSH KÚZK oddělení veřejné dopravy ze dne 28.6.2021 s dočasným zrušením autobusové 
zastávky Lidečko,,rozc.Pulčín, jehož podmínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.  
Rozhodnutí bylo vydáno na základě výše uvedených podkladů a stanovení přechodné úpravy provozu 
vydaného ODSH KÚZK č.j. KUZL47028/2021 ze dne 12.7.2021 a stanovení přechodné úpravy provozu 
Městského úřadu Vsetín Č.j. MUVS-S 14798/2021/OÚPSŘD-280.4/Mar-4 ze dne 13.7.2021.  

Jelikož se žadateli v plném rozsahu žádosti vyhovuje a další účastníci řízení se v souladu s ust. § 36 
odst. 3 správního řádu vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo rozhodnutí vydáno 
na základě předložených podkladů bez možnosti k dalšímu vyjádření účastníků řízení. 

ODSH KÚZK ve správním řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že jsou splněny zákonné 
podmínky k povolení uzavírky silnice I. třídy, předepsané ust. § 24 zák. č.13/1997 Sb. a ust. § 39 
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. Proto 
ODSH KÚZK rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí uvedeno. 

 

POUČENÍ ÚČASTNÍKŮ ŘÍZENÍ 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, 
nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha, podáním u Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru 
dopravy a silničního hospodářství, tř. T. Bati 21, Zlín (§ 81,83 správního řádu). 

Podle ust. § 24 odst. 4 zák. č.13/1997 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.  

 
       (otisk razítka) 
 
 
Bc. Helena Dohnalová 
Státní správa na pozemních komunikacích 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

Toto povolení nenahrazuje povolení vydaná podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu v platném znění a podle dalších zákonných předpisů.  

Řízení zahájené ve smyslu ustanovení § 24 zák. č. 13/1997 Sb., není předmětem poplatku ve smyslu 
zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění. 
 
 
Rozdělovník 
Doručí se: 
Účastníci řízení (datovými schránkami): 
1. NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČ: 269 79 675 zastupující společnost: KKS, spol. 

s r.o., sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín 
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 adresa pro doručování: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín 
3. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K májáku 5001, 761 23 Zlín 
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Dotčené orgány (datovými schránkami): 
4. Městský úřad Vsetín, oddělení dopravy 
5. ODSH KÚZK, oddělení veřejné dopravy, dopravní úřad, zde 

 
Na vědomí: 
6. Radomír Krba, KKS, spol. s r.o., sídlo: Příluky 386, 760 01 Zlín, datová schránka 
7. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát – 

úsek dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín, datová schránka 
8. Obec Lidečko, datová schránka 
9. ZZS ZK, Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín, datová schránka 
10. HZS ZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín, datová schránka 
11. Ministerstvo dopravy, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, (nadměrné přepravy), e-mail 
12. Ministerstvo dopravy, Plzeň, (nadměrné přepravy), e-mail 
13. Ministerstvo dopravy, Ústí nad Labem, (nadměrné přepravy), e-mail 
14. ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s. 
15. Transdev Morava s.r.o. 
16. Koordinátor veřejné dopravy ZK, datová schránka  
17. Centrální evidence uzavírek www.jsdi.cz 

http://www.jsdi.cz/
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