Silniční správní úřad
Č. j.: STU/1066-19/KOU/ SZ /216-2019

Kunovice 4. března 2019

Oprávněná úřední osoba: Irena Koutná,
tel. 572 432 727, tel. 572 432 728
e-mail: irena.koutna@mesto-kunovice.cz

Město Kunovice, IČ 00567892
náměstí Svobody č. p. 361
686 04 Kunovice

ROZHODNUTÍ
Silniční správní úřad Městského úřadu Kunovice, příslušný ve věcech místních komunikací podle
ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích), posoudil žádost města Kunovice, IČ 00567892,
náměstí Svobody č. p. 361, 686 04 Kunovice ze dne 27.02.2019 a po projednání s 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, v platném znění

povoluje úplnou uzavírku
I. provozu na místní komunikaci č. 5c Mládežnická z důvodu rekonstrukce vozovky a chodníku:
úsek: od křižovatky s MK č. 6c V Humnech po křižovatku s MK č. 2c Obecní
termín: 11.03.2019 – 30.04.2019
II. provozu na místní komunikaci č. 5c Mládežnická z důvodu rekonstrukce vozovky a chodníku:
úsek: od křižovatky s MK č. 6c V Humnech po křižovatku se silnicí I/50H ulice Lidická
termín: 01.05.2019 – 30.06.2019
III. provozu na části místní komunikace č. 2d Lidická z důvodu opravy chodníku:
úsek: od křižovatky s MK č. 5c Mládežnická po RD č. p. 561
termín: 01.06.2019 – 30.06.2019
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Silniční správní úřad MěÚ Kunovice současně podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích
stanovuje v obou směrech při úplné uzavírce

objížďku
Místo:

úsek I. - silnice I/50H (Lidická), Legionářů, Cihlářská, Obecní nebo silnice I/50H (Lidická),
Osvobození, Obecní;
Účinnost : 11.03.2019 – 30.04.2019
úsek II. - silnice I/50H (Lidická), Legionářů, Cihlářská, Obecní, V Humnech
Účinnost : 01.05.2019 – 30.06.2019
Pro úsek III. se objízdná trasa nestanovuje, chodník bude uzavřen a chodci upozorněním navedeni
na chodník na druhé straně ulice Lidická.
Odpovědná osoba : Milan Vyorálek, tel. 777 234 080, společnost SVS-CORRECT, spol. s r.o.,
IČ 25513141, 687 12 Bílovice č. p. 513
Pro zvláštní užívání komunikace se stanovují pro zhotovitele tyto podmínky:
1. Dopravní zabezpečení bude provedeno v souladu s opatřením obecné povahy stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaného MěÚ Uherské Hradiště,
odborem stavebního úřadu a životního prostředí dne 30.07.2018 pod č. j. MUUHSŽP/53901/2018/HerM a stanoviskem Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní
odbor Uh. Hradiště – Dopravní inspektorát ze dne 13.08.2018 pod č. j. KRPZ-87176-1/ČJ-2018151106.
4. Po dobu 48měsíců je žadatel povinen průběžně a bez zbytečného odkladu zabezpečovat
odstranění závad, vzniklých z nedostatečného spojení konstrukčních vrstev vozovky nebo
poklesem výplně výkopu po nedostatečném zhutnění a uhrazovat následné škody, které
vzniknou z titulu těchto závad. Před skončením záruční lhůty, která začíná běžet dnem
01.07.2019, provede pověřený pracovník silničního správního úřadu MÚ Kunovice kontrolu.
Budou-li zjištěny závady, musí být odstraněny na náklady žadatele a dnem dokončení opravy
začíná běžet nová 48ti měsíční záruční lhůta.
Záruka končí dne : 30.06.2023.
5. V případě nedodržení stanovených podmínek a povinností bude vůči žadateli uplatněn postih
podle ust. § 42a nebo ust. § 42b zákona o pozemních komunikacích.
6. Orgány Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Uherské Hradiště a
Městské policie Kunovice mají právo kontroly a změny tohoto rozhodnutí v zájmu bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu.
7. Žadatel je povinen před zahájením prací opatřit si stanovisko o podzemních vedeních nebo
zajistit jejich vytýčení jejich správci. Za jejich případné poškození odpovídá žadatel.
8. Silničnímu správnímu úřadu MÚ Kunovice zůstává vyhrazeno právo uvedené podmínky
doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem. Povolení k uzavírce nezbavuje uživatele
povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění silnice nebo místní komunikace.
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Odůvodnění
Správní řízení v dané věci bylo zahájeno podáním žádosti dne 27.02.2019. K řízení byly doloženy
všechny zákonem požadované doklady, žádost byla úplná a poskytovala dostatečný podklad pro
rozhodnutí, proto správní orgán rozhodl, jak je ve výroku uvedeno. Toto rozhodnutí nenahrazuje
stavební povolení.
Žádostí ze dne 27.02.2019 požádalo město Kunovice, IČ 00567892, náměstí Svobody č. p. 361, 686
04 Kunovice o vydání povolení úplné uzavírky místní komunikace č. 5c Mládežnická a část MK č. 2d
- chodníku Lidická úseku od křižovatky s ulicí mládežnická po RD č. p. 561.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního řádu. Bylo
doloženo vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, DI Uh. Hradiště ze dne 13.08.2018
a MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí ze dne 30.07.2018. Jelikož se
žadateli v plném rozsahu žádosti vyhovuje a ostatní účastníci řízení se v souladu s ustanovením
§ 36 odst. 3 správního řádu vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo rozhodnutí
vydáno na základě předložených podkladů.
Na základě závěrů projednání, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci,
silniční úřad zjistil, že uzavírkou místní komunikace č. 5c a části č. 2d ve výše uvedeném místě, za
podmínek stanovených rozhodnutím, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy
jiných organizací, fyzických a právnických osob a rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí
uvedeno.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí mají účastníci řízení právo podat odvolání písemně ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje, a
to prostřednictvím našeho silničního správního úřadu.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému výroku usnesení směřuje,
v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost
výroku nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání jen proti části “Odůvodnění“ je nepřípustné (dle ust. § 82 odstavec 1 a 2 správního řádu).
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisu podle počtu účastníků řízení a jedním navíc
pro správní orgán.
Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá
odkladný účinek.

Irena Koutná
pověřená pracovnice silničního
správního úřadu
otisk úředního razítka
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Obdrží:
Město Kunovice, náměstí Svobody č.p. 361, 686 04 Kunovice
Dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště - DI, J.A. Bati č.p. 5637,
760 01 Zlín, DS: OVM, w6thp3w
Na vědomí:
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č.p. 213, Příluky, 760 01 Zlín, DS: OVM, z3paa5u
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží č. p.
434, Příluky, 760 01 Zlín, DS: bqjvv2r
Odpady-Třídění-Recyklace a.s., Průmyslová č.p. 1153, 686 01 Uherské Hradiště, DS: 47bfgnc
Městská policie Kunovice
Mateřská škola Kunovice, Mládežnická č. p. 1320, 686 04 Kunovice, DS:c69ktqw
Centrální evidence uzavírek
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