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Bc. Helena Dohnalová

KUZL60463/2022

KUSP 52528/2022DOP-Doh

ROZHODNUTÍ
VÝROKOVÁ ČÁST
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „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. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodl v řízení o žádosti podané dne 23.6.2022 tak, že
podle ustanovení § 24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb. a podle ust. § 39 odst. 4 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

povoluje
uzavírku provozu na silnici I/57
žadateli:

ZLINMARK DZ s.r.o., sídlo: Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno,
IČO: 042 62 701 zastupující na základě plné moci: STRABAG Rail a.s., sídlo:
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 25429949

v úseku:

silnice I/57 v obci Ústí, km cca 130,280 – 130,320 staničení v místě
železničního mostu, okr. Vsetín

z důvodu:

demontáže a následného uložení železničního mostu a sanace mostních
podpěr v rámci stavby „Rekonstrukce žst. Vsetín – SO 04-19-01 Valašská
Polanka – žst. Vsetín Bečva žel. most v ev. km 34,776“

za těchto podmínek:
1. Doba trvání: úplná uzavírka provozu na silnici I/57 v obci Ústí v místě železničního mostu s vedením
objízdné trasy neděle 31.7.2022 od 6:00 do 18:00 hod. a neděle 11.9.2022 od 6:00 do 18:00 hod.,
částečná uzavírka provozu na silnici I/57 v obci Ústí v místě železničního mostu bez
objízdné trasy od 31.7.2022 do 30.9.2022
2. Nařízená trasa objížďky při úplné uzavírce provozu:
 pro všechna vozidla bude vedena obousměrně po silnici I/57 křižovatka se silnicí I/49 Valašská
Polanka, silnici I/49 křižovatka se silnicí I/69 Vizovice, silnici I/69 křižovatka se silnicí I/57 Vsetín,
silnici I/57 Ústí, okr. Vsetín a okr. Zlín;
3. Objížďka musí být řádně technicky zabezpečena a způsobilá k provozu.
4. Osoba odpovědná za organizování a zabezpečení prací: Ing. Jiří Vybíral, tel.: 605 339 504,
STRABAG Rail a.s., sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem.
5. Uzavírka a objížďka musí být označeny v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
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a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, podle stanovení ODSH KÚZK č.j. KUZL60041/2022 ze dne 19.7.2022, podle
stanovení Městského úřadu Vizovice č.j. MUVIZ 010221/2022 ze dne 14.6. 2022 a podle stanovení
Městského úřadu Vsetín č.j. MUVS-S 13824/2022/OÚPSŘD-280.4/Mar-4 ze dne 22.6.2022.
Označení uzavírky a objížďky zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po dobu trvání
uzavírky a objížďky.
Při částečné uzavírce provozu bude na silnici I/57 po dobu nezbytně nutnou při provádění prací na mostě
a jeho podpěrách v místě mostní konstrukce vyznačeno pracovní místo o délce cca 20 m. Provoz na silnici
I/57 bude řízen kyvadlově dopravním značením P7 a P8. V případě tvorby kolon na silnici I/57 a zejména
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.
Část silnice určená pro provoz vozidel musí být vždy řádně technicky zabezpečena a způsobilá
k provozu.
Mimo prostor vymezený přenosným dopravním značením a dopravním zařízením, nebudou z profilu
silnice prováděny žádné práce spojené se stavbou a na silnici nebudou zaparkována vozidla ani
mechanizmy, vozidla stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor apod.) v rozporu s obecnou, případně i místní
úpravou silničního provozu. Zásobovací i jiná vozidla a mechanismy stavby se budou pohybovat popř. stát
jen v prostoru vymezeném dopravním značením.
Pracoviště bude od komunikace odděleno a udržováno v dobrém stavu.
ODSH KÚZK a Policie ČR, dopravní inspektorát Vsetín a dopravní inspektorát Zlín mají právo kontroly
a určení případných změn v dopravním značení, bude-li to vyžadovat bezpečnost silničního provozu.
Během provádění prací ručí žadatel za bezpečnost silničního provozu a to až do doby uvedení části
komunikace do provozu. Bude zajištěn bezpečný pohyb chodců.
Umístění zastávek linkové osobní dopravy: Dle stanoviska příslušného dopravního úřadu tj. ODSH
KÚZK, oddělení veřejné dopravy č.j. KUZL45815/2022 DOP ze dne 3.6.2022, který souhlasí s dočasným
neobsloužením autobusových zastávek a dočasným přemístěním autobusové zastávky cit.:
Dotčené linky veřejné linkové osobní dopravy:
824100 Valašské Klobouky - Horní Lideč - Vsetín (ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.)
944101 Vsetín - Horní Lideč - Valašská Senice (ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s.)
947110 Vsetín - Valašská Polanka - Vizovice - Zlín (Transdev Morava s.r.o.)
947610 Vsetín - Seninka (Transdev Morava s.r.o.)
Dotčené spoje:
Dotčené spoje linky 100/ 201,203,204,205,207
Dotčené spoje linky 101/ 201,209
Dotčené spoje linky 110/ 203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215
Dotčené spoje linky 610/ 201,203,204,205,206,208.
Dotčené spoje linek 100 a 101 budou začínat a končit na autobusové zastávce Horní Lideč,,u žel.st.
a neobslouží autobusové zastávky Lidečko,,pila, Lidečko,,rest., Lidečko,,zast., Lidečko,,Čertovy skály,
Lidečko,,rozc.Pulčín, Lidečko,,rozc.Mužíkov, Lužná,,obec, Lužná,,Neratov, Valašská Polanka,,škola,
Valašská Polanka,,ObÚ, Valašská Polanka,Veřečné, Seninka,,rozc., Leskovec,,ObÚ, Leskovec,,Na čtvrti,
Ústí,,pož.zbroj., Vsetín,Ohrada a Vsetín,,aut.nádr.
Dotčené spoje linky 110 budou začínat a končit u žel.st. ve Valašské Polance a neobslouží autobusové
zastávky Valašská Polanka,,ObÚ, Valašská Polanka,Veřečné, Seninka,,rozc., Leskovec,,ObÚ,
Leskovec,,Na čtvrti, Ústí,,pož.zbroj., Vsetín,Ohrada a Vsetín,,aut.nádr.
Autobusová zastávka Valašská Polanka,,škola ve směru Horní Lideč bude dočasně přemístěna ve
směru jízdy. Provizorní autobusová zastávka Valašská Polanka,,škola, bude umístěna a označena
tak, aby výstup a nástup cestujících probíhal plynule, bezpečně. Bude vylepena informace o jejím
dočasném přemístění alespoň 3 dny předem. Označník na dočasně přemístěnou zastávku zajistí
dodavatel dopravního značení.
Dotčené spoje linky 610 budou zrušeny.
V případě provádění plánovaných stavebních oprav na silnicích I/49 a I/57 budou provedeny další změny
u dotčených spojů příslušným přepravním opatřením, změny můžou být provedeny zároveň z důvodů
komplikovaného oběhů vozidel.
Žadatel zajistí informace pro cestující veřejnost na dotčených dočasně neobsloužených
autobusových zastávkách výlepem oznámení minimálně 3 dny předem.
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14. Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zák.č.13/1997 Sb., musí být v době uzavírky umožněn přístup k sousedním
nemovitostem.
15. Toto povolení nezbavuje žadatele povinnosti k náhradám za poškození nebo znečištění silnice I/57.
16. 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:
STRABAG Rail a.s., sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 25429949

ODŮVODNĚNÍ
Dne 23.6.2022 ODSH KÚZK obdržel žádost, kterou podala společnost ZLINMARK DZ s.r.o., sídlo:
Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, IČO: 042 62 701 zastupující na základě plné moci: STRABAG Rail
a.s., sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 25429949 o povolení úplné
a částečné uzavírky provozu na silnici I/57 v místě železničního mostu v obci Ústí, okr. Vsetín a nařízení
objížďky z důvodu realizace stavby „Rekonstrukce žst. Vsetín – SO 04-19-01 Valašská Polanka – žst. Vsetín
Bečva žel. most v ev. km 34,776“.
Dnem podání žádosti o povolení uzavírky provozu na silnici I/57 a nařízení objížďky bylo zahájeno správní
řízení.
V souladu s ust. § 27 odst. 1 a 2 správního řádu a § 24 odst. 2 zák. č. 13/1997 Sb., byli jako účastníci řízení
určeni:
· STRABAG Rail a.s., sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem,
· Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
· Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín,
· Obec Leskovec, Leskovec 67, 756 11,
· Obec Valašská Polanka, Valašská Polanka 270, 756 11,
· Obec Prlov, Prlov 141, 756 11 Valašská Polanka,
· Obec Pozděchov, Pozděchov 21, 756 11,
· Obec Bratřejov, Bratřejov 226, 763 12 Vizovice,
·
Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice,
· Obec Lutonina, Lutonina 114, 763 12 Vizovice,
· Obec Jasenná, Jasenná 190, 763 12 Vizovice,
· Obec Lhota u Vsetína, Lhota u Vsetína 211, 755 01 Vsetín,
· Město Vsetín, Svárov 1080,755 24 Vsetín.
Žádost byla projednána s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena tj. sil. I/57 a po nichž má
být vedena objížďka tj. sil. I/49, I/57, I/69 s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Zlín; byl doložen souhlas
zn.: RSD-008/2022/Po ze dne 13.6.2022; s obcí Ústí na jejímž zastavěném území je povolena uzavírka
a nařízena objížďka, byl doložen souhlas a rozhodnutí OÚ Ústí o povolení uzavírky místní komunikace IV.
třídy v místě železničního mostu v obci Ústí č.j. 309/2022 ze dne 1.7.2022. Žádost byla projednána s obcemi,
na jejichž zastavěném území má být nařízena objížďka tj. Leskovec, Valašská Polanka, Prlov, Pozděchov,
Bratřejov, Vizovice, Lutonina, Jasenná, Lhota u Vsetína, Vsetín – byly doloženy jednotlivé souhlasy.
Jelikož je objízdná trasa vedena po silnicích I. třídy okr. Vsetín a okr. Zlín byla žádost projednána také s Policií
České republiky tj. Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, dopravním inspektorátem Vsetín č.j. KRPZ12428-28/ČJ-2022-151506 ze dne 17.6.2022 doplněné č.j. KRPZ-12428-31/ČJ-2022-151506 ze dne
19.7.2022 a dopravním inspektorátem Zlín č.j. KRPZ-61475-2/ČJ-2022-150506 ze dne 25.5.2022. Technické
podmínky týkající se uzavírky provozu na silnici I/57 a objízdné trasy byly začleněny do výrokové části
rozhodnutí.
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 č.j. KUZL 45815/2022 DOP ze dne 3.6.2022 s dočasným
neobsloužením autobusových zastávek, dočasným přemístěním autobusové zastávky Valašská
Polanka,,škola ve směru Horní Lideč, jehož podmínky byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Č.j. KUZL60463/2022 strana 3 z 5 celkem

Uzavírka provozu na silnici I/57 byla projednána na místním jednání, které se konalo 10.5.2022 na Obecním
úřadě Ústí a ze kterého byl pořízen záznam.
Rozhodnutí bylo vydáno na základě výše uvedených podkladů a stanovení přechodné úpravy provozu ODSH
KÚZK č.j.KUZL60041/2022 ze dne 19.7.2022, stanovení Městského úřadu Vizovice č.j. MUVIZ 010221/2022
ze dne 14.6. 2022 a stanovení Městského úřadu Vsetín č.j. MUVS-S 13824/2022/OÚPSŘD-280.4/Mar-4 ze
dne 22.6.2022.
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, ve znění pozdějších předpisů. 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 v platném znění).
Podle ust. § 24 odst. 4 zák. č.13/1997 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Bc. Helena Dohnalová
Státní správa na pozemních komunikacích
(dokument opatřen elektronickým podpisem)

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.
Toto povolení nenahrazuje povolení vydaná podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění ani podle jiných zákonných předpisů.
Doručí se:
Účastníci řízení (datová schránka):
1. ZLINMARK DZ s.r.o., sídlo: Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, IČO: 042 62 701 zastupující:
STRABAG Rail a.s., sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 25429949
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390 adresa pro doručování:
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
3. Obec Ústí, Ústí 76, 755 01 Vsetín
4. Obec Leskovec, Leskovec 67, 756 11
5. Obec Valašská Polanka, Valašská Polanka 270, 756 11
6. Obec Prlov, Prlov 141, 756 11 Valašská Polanka
7. Obec Pozděchov, Pozděchov 21, 756 11
8. Obec Bratřejov, Bratřejov 226, 763 12 Vizovice
9. Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007, 763 12 Vizovice
10. Obec Lutonina, Lutonina 114, 763 12 Vizovice
11. Obec Jasenná, Jasenná 190, 763 12 Vizovice
12. Obec Lhota u Vsetína, Lhota u Vsetína 211, 755 01 Vsetín
13. Město Vsetín, Svárov 1080,755 24 Vsetín
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Dotčený orgán:
14. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín,
datová schránka
15. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín datová
schránka
16. Městský úřad Vsetín, odd. dopravy, Svárov 1080, 755 24 Vsetín, datová schránka
17. Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a SH, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, datová schránka
18. ODSH KÚZK, odd. veřejné dopravy, dopravní úřad, zde, e-mail: martin.kratky@kr-zlinsky.cz,
Na vědomí:
19. Ing. Jiří Vybíral, STRABAG Rail a.s., sídlo: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem,
datová schránka
20. Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Ostrava, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, datová schránka
21. Obec Lidečko
22. Obec Lužná
23. ZZSZK, Peroutkovo nábř. 434, 760 01 Zlín, datová schránka
24. HZSZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín, datová schránka
25. Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., datová schránka
26. ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., datová schránka
27. Transdev Morava s.r.o., datová schránka
28. Ministerstvo dopravy, michal.barina@mdcr.cz; ivana.einspiglova@mdcr.cz (nadměrné přepravy)
29. centrální evidence uzavírek, ceu.jsdi.cz – nefunkční portál, kybernetický útok
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