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R O Z H O D N U T Í 

o povolení omezení obecného užívání uzavírkou  

 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, jako věcně a místně příslušný silniční správní 
úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 
písm. a) a místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) (dále jen „správní orgán“) zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon  
o pozemních komunikacích“) a podle § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 14.02.2018 žádost, kterou podala 
společnost Sportovní klub Vesani.cz, o.s., Sadová 1542, 769 01 Holešov, IČ: 22878530 
o povolení omezení obecného užívání uzavírky části silnic III/43819 Prusinovice – Hlinsko pod 
Hostýnem (ORP Holešov), III/49010 Prusinovice – hranice okr. Přerov, III/49010 v obci 
Prusinovice, III/4903 Kostelec u Holešova – Karlovice, II/438 v Holešově, místní části 
Dobrotice z důvodu konání cyklistického závodu horských kol: „Rohálovská padesátka“. 
Správní orgán posoudil Vámi předloženou žádost a podle § 24 zákona o pozemních komunikacích 
a po předchozích souhlasech majetkových správců dotčených komunikací 
 
 

p o v o l u j e 
  

žadateli: Sportovní klub Vesani.cz, o.s., Sadová 1542, 769 01 Holešov, 
IČ: 22878530 

uzavírku: části silnic III/43819 Prusinovice – Hlinsko pod Hostýnem (ORP 
Holešov), III/49010 Prusinovice – hranice okr. Přerov, III/49010 v obci 
Prusinovice, III/4903 Kostelec u Holešova – Karlovice, II/438 v Holešově, 
místní části Dobrotice 

v termínu: 28.04.2018   vždy na dobu nezbytně nutnou pro přejezd účastníků 
závodu 

z důvodu:  cyklistický závod horských kol 
v rámci akce:  „Rohálovská padesátka“ 
popis objížďky: Objízdná trasa není stanovena, vjezd bude umožněn na povolení 

pořadatele 
odpovědná osoba: Martin Gahura, tel.: 608 371 506 
 
 

z a   t ě ch t o   p o d m í n e k : 
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1. Předmětný úsek výše uvedených silnic bude úplně uzavřen v termínu určeném tímto 
rozhodnutím. 

2. Uzavírku žadatel vyznačí a zabezpečí dle stanovení přechodné úpravy provozu, vydaného 
správním orgánem  č.j.: HOL-4609/2018/DS/19/AR ze dne 13.03.2018. 

3. Po dobu uzavírky bude umožněn průjezd vozidel IZS (sanitní vozidla, hasičská vozidla, 
policejní vozidla). 

4. Žadatel musí zajistit, aby v době uzavírky nedošlo k vyjetí vozidel z některé z okolních cest 
(místní komunikace, účelové komunikace, polní nebo lesní cesty), které ústí na uzavírané 
úseky silnic a nebudou označeny přechodným dopravním značením např. zapáskováním 
červenobílou páskou a fyzickým dohledem pořadatelské služby. 

5. Pořadatelé musí být dobře identifikovatelní (např. reflexní vesty s nápisem POŘADATEL). 
6. Musí být dodrženy podmínky z vyjádření Ředitelství silnic Zlínského kraje ,p.o., OMS Kroměříž, 

č.j.: ŘSZKKM00928/18-228 ze dne 02.02.2018: 
- trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s navrhovanou přechodnou úpravou, bude 

zakryto nebo odstraněno, 
- v průběhu akce nebude poškozováno svislé dopravní značení a mimo vyznačené omezení 

nebude omezen provoz na dotčených silnicích, 
- dotčené úseky silnic v majetkové správě ŘSZK nebudou poškozovány a znečišťovány, 
- po skončení akce bude dopravní značení v uvedené lokalitě neprodleně uvedeno  

do původního stavu. 
7. Správnímu orgánu zůstává právo kontroly a stanovení dalších podmínek z důvodu zajištění 

bezpečnosti silničního provozu nebo jiných veřejných zájmů. 
 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řadu: 
Sportovní klub Vesani.cz, o.s., Sadová 1542, 769 01 Holešov, IČ: 22878530 

 
O d ů v o d n ě n í : 
Společnost Sportovní klub Vesani.cz, o.s., Sadová 1542, 769 01 Holešov, IČ: 22878530 
požádala o povolení omezení obecného užívání uzavírkou části silnic III/43819 Prusinovice – 
Hlinsko pod Hostýnem (ORP Holešov), III/49010 Prusinovice – hranice okr. Přerov, III/49010 
v obci Prusinovice, III/4903 Kostelec u Holešova – Karlovice, II/438 v Holešově, místní části 
Dobrotice z důvodu konání cyklistického závodu horských kol: „Rohálovská padesátka“. 
Protože se účastníci řízení vzdali práva vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí, bylo 
správním orgánem vydáno předmětné rozhodnutí. 
 
Po posouzení obsahu žádosti a v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, s ohledem  
na ochranu pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu rozhodl správní orgán tak, jak 
je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
Účastníky předmětného řízení jsou: 
Sportovní klub Vesani.cz, o.s., Sadová 1542, 769 01 Holešov  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín 
Obec Prusinovice, Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice 
Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 53 Kostelec u Holešova 
 
K žádosti žadatel doložil vyjádření:  
Ředitelství silnic ZK, p.o, OMS Kroměříž, č.j.: ŘSZKKM00386/18-228 ze dne 16.01.2018, 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov, č.j.: HOL-2018/VRZP/50/TN ze dne 09.01.2018, 
Obec Prusinovice, Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice, ze dne 24.01.2018, 
Krajské ředitelství policie ZK, DI Kroměříž, č.j.: KRPZ-4464-1/ČJ-2018-150806 ze dne 09.01.2018. 
   

 

P o u č e n í : 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15dnů ode dne jeho doručení u Krajského úřadu 
ve Zlíně, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu v Holešově, 
odboru dopravním a správním, Masarykova 628, 769 17 Holešov, přízemí, dveře č. 111. 
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Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník řízení obdržel jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a musí 
obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu je napadá a v čem 
je spatřován rozpor s právním předpisem nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, které 
mu předcházelo. 
 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. odkladný účinek. 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

 

Aleš Ryška 
referent Odboru dopravního a správního 
úseku silničního hospodářství 
Městského úřadu Holešov 
(Dokument opatřen elektronickým podpisem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastníci řízení: 
Sportovní klub Vesani.cz, o.s., Sadová 1542, 769 01 Holešov 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín 
Obec Prusinovice, Zámčisko 350, 768 42 Prusinovice 
Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 53 Kostelec u Holešova 
 
Na vědomí: 
Krajské ředitelství policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž, Březinova 2819, 767 01 Kroměříž, 
DS: OVM, w6thp3w 
Krajské ředitelství policie ČR, Obvodní oddělení Holešov, Palackého 501, 769 01 Holešov, 
DS: w6thp3w 
Městská policie Holešov, F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov 
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní, Masarykovo nám. 137, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, DS: vqqbu36 
Krodos Bus, a.s., Skopalíkova 2385, 767 17 Kroměříž, DS: PO, 788eusp 
Hasičský záchranný sbor ZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín - opis@zlk.izscr.cz 
Zdravotnická záchranná služba ZK, p. o., Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín – info@zzszk.cz 
Jednotka dobrovolných hasičů Holešov -  jednotka@hasici-holesov.cz  
Sanita car, s.r.o., Sušilova 478, 769 01 Holešov – sanitacar@email.cz 

mailto:opis@zlk.izscr.cz
mailto:info@zzszk.cz
mailto:jednotka@hasici-holesov.cz
mailto:sanitacar@email.cz
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 
 
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, 
který je příslušný ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích 
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“) na základě podnětu 
společnosti Sportovní klub Vesani.cz, o.s., Sadová 1542, 769 01 Holešov, IČ: 22878530 a po 
předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Dopravní inspektorát Kroměříž, 
č.j.: KRPZ-11517-1/ČJ-2018-150806 ze dne 25.01.2018, opatřením obecné povahy podle 
ustanovení § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., 
 

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích II., III. třídy a místních komunikacích 
 (viz. příloha), 

 
z důvodu konání sportovní akce (závody horských kol): „Rohálovská 50“ 

 
Termín: 28.04.2018   od 10:00 hod. do ukončení akce (max. 24:00 hod.) 

 
Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou 
dodrženy tyto podmínky: 

1. Dopravní značení bude provedeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích. 

2. Svislé dopravní značení přechodné úpravy provozu bude provedeno v souladu s § 62 odst. 
2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (v platném znění), 
na červenobílých pruhovaných sloupcích. 

3. Dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro provádění 
těchto prací (živnostenský list) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění 
těchto prací (bod 7 TP66). 

4. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude 
přelepeno, překryto nebo odstraněno (dle § 6 odst. 4 vyhl. 30/2001 Sb.). 
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5. Při používání přechodné úpravy dopravního značení budou dodrženy podmínky 
ve vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravního inspektorátu 
Kroměříž, č.j.: KRPZ-11517-1/ČJ-2018-150806 ze dne 25.01.2018. 

6. Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, si vyhrazuje právo změny či doplnění 
přechodného dopravního značení, vyžádá-li si to bezpečnost a plynulost silničního provozu, 
nebo veřejný zájem. 

7. Za stav přechodné úpravy dopravního značení bude odpovědná osoba určená 
žadatelem: Martin Gahura, Vesani.cz, o.s., tel.: 608 371 506. 

8. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
 
 
Odůvodnění: 
Na základě podnětu společnosti Sportovní klub Vesani.cz, o.s., Sadová 1542, 769 01 Holešov, 
IČ: 22878530 ze dne 14.02.2018 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II., III. 
třídy a místních komunikacích (viz. příloha), z důvodu konání sportovní akce (závody horských 
kol): „Rohálovská 50“ zahájil Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní řízení podle části 
šesté správního řádu (ustanovení § 171 a násl. správního řádu), kterým se vydává závazné 
opatření obecné povahy. 
Společně se situací a podnětem bylo ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, doloženo vyjádření Krajského ředitelství policie Zlínského 
kraje, Dopravního inspektorátu Kroměříž, č.j.: KRPZ-11517-1/ČJ-2018-150806 ze dne 25.01.2018.  
Po obdržení podnětu a vyjádření, Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní jako příslušný 
silniční správní úřad, stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 
Přechodná úprava provozu bude realizována dle schválené situace, která je nedílnou součástí 
tohoto stanovení. 
Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nedoručoval zdejší silniční správní úřad 
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. 
 
 
Poučení: 
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního 
řádu). 
 

 

Otisk razítka 

 

 

Aleš Ryška, v. r. 
referent Odboru dopravního a správního 
úseku silničního hospodářství 
Městského úřadu Holešov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha: Situace 
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí. 
 
 
Doručí se: 
 
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) 
V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu se toto opatření obecné povahy doručuje 
veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 
správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Holešov 
a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 
 
Dotčené osoby (datová schránka) 
Sportovní klub Vesani.cz, o.s., Sadová 1542, 769 01 Holešov 
 
Dotčené orgány (datovou schránkou) 
Krajské ředitelství policie ZK, Dopravní inspektorát Kroměříž, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž, 
DS: w6thp3w 
 
Na vědomí: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín, DS: jjfsbqc 
 
Ostatní (datová schránka) 
Městský úřad Holešov, odbor tajemníka, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na úřední desce na dobu nejméně 15 
dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu. 
 
 
Ev. číslo: 
Vyvěšeno dne: 
Bude sejmuto dne: 
Sejmuto dne: 
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