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odbor dopravně-správní 
oddělení silničního hospodářství 

 
  

VAŠE ZNAČKA:   
 
 
Dle rozdělovníku 

ČÍSLO JEDNACÍ: DOP/27604/2018/SVO 
SPISOVÁ ZNAČKA: DOP/3739/2018/SVO 
OPRÁVNÉNÁ 
ÚŘEDNÍ OSOBA: 

Libor Svobodník 

TELEFON: 577 680 286 
E-MAIL: svobodnik@muotrokovice.cz 
DATUM: 15.06.2018 
  

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP), jako 
příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPK), na základě žádosti o povolení úplné uzavírky 
provozu na komunikacích a nařízení objížďky po komunikacích dále specifikovaných, podanou dne 
31.05.2016 občanským sdružení TRI-MAX sport team, IČ: 26619261, se sídlem Štěrkoviště 1295, 765 02 
Otrokovice (dále jen žadatel), rozhodl ve správním řízení a 
 

povoluje  
 

podle § 24 odst. 1 ZPK a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZPK, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen vyhlášky č. 104/1997 Sb.) 
 

úplnou uzavírku provozu na níže specifikovaných silnicích  

v termínu: 23.06.2018 v časovém rozpětí od 07.00 hod. do 21.00 hod. a dle úseků 

A.  v době 7-21 hod. 
III/36745 v úseku Bělovský jez – Otrokovice „Nadjezd I/55“ 
III/36746 v úseku Otrokovice, tř. T. Bati v úseku Štěrkáč (kruhový objezd – točna MHD) 

B.  v době 7-16 hod. 
II/367    v úseku Trávník – Kvasice - Tlumačov 
III/36740  v úseku Kvasice – Bělov  
III/36746  v úseku Bělov - Otrokovice, Bělovský jez 

C.  v době 12-21 hod. 
Cyklostezka č. 47 v úseku Bělovský jez – Kvasice (most přes Moravu) 

 

a nařizuje objížďku 
 

trasa objížďky: D/55 Hulín - Otrokovice 
 II/43835 Tlumačov – Machová II/438  
 II/438 Machová - Otrokovice 
 I/55  Otrokovice – Napajedla  
 III/36740 Bělov – Žlutava – Napajedla 
  Pro část v okrese Kroměříž, úsek  Kotojedy - Kvasice se nezřizuje  
 

důvod uzavírky:  pořádání sportovní akce „MORAVIAMAN TRIATLON 2018“ 
 

dopravní omezení: vozidla MHD, linkový BUS a IZS (v zásahu) bez omezení,  
       ostatní na povolení pořadatele, platí jen v úseku Kotojedy – Kvasice - Tlumačov 

 

dopravní opatření:  přibližně od 16 hod (dle vývoje závodu) bude zobousměrněna ul. K. Čapka, čímž 
bude umožněna dopravní obslužnost v úseku Otrokovice  - Kvasice a opačně 

 

odpovědná osoba: TRI-MAX sport team, IČ: 26619261, pan Jiří Daněk, tel.: 605 979 579 
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Silniční správní úřad pro úplnou uzavírku provozu na pozemních komunikacích stanoví tyto 
podmínky: 
 

1. Úplná uzavírka provozu bude vyznačena dle přiložené výkresové dokumentace dopravního značení, 
objízdná trasa bude značena a vedena po výše uvedených silnicích. 

2. Dopravní značení bude žadatelem instalováno dle stanovení přechodné úpravy provozu na výše 
uvedených pozemních komunikacích, vydaných: 

• DOP MěÚ Otrokovice ze dne 11.05.2018 pod čj. DOP/17044/2018/TON 

• MěÚ Kroměříž ze dne 11.05.2018 sp. zn. MeUKM/032818/2018 

• KÚ Zlínského kraje, odborem dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství ze 
dne 18.06.2018 pod čj. KUZL 32887/2018 

• Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, čj. 83/2018-120-RD/4 

3. Odpovědná osoba Jiří Daněk, nar. 31.05.1971, trvalý pobyt Štěrkoviště 1295, 765 02  Otrokovice, 
odpovídá za dostatečný počet způsobilých osob, které budou zajišťovat pořadatelskou službu. 

4. Žadatel musí zajistit dostatečný počet pořadatelů, kteří budou řádně označeni a vyškoleni. 
5. U zákazových značek, na všech křižovatkách včetně křižovatek s místními komunikacemi ústícími do 

uzavírky bude pořadatelská služba poskytující informace.  

6. Žadatel zajistí informování všech účastníků sportovní akce o pohybu vozidel na trati v uzavírce a 
nutnosti respektovat a dbát na zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v 
platném znění. Jde zejména o pohyb na vozovce po pravé straně, pohyb v křižovatkách bez zajištění 
přednosti pomoci pořadatele, respektování (pomalejších) chodců na přechodech a jiné základní pravidla 
pohybu po komunikaci. 

7. Žadatel prostřednictvím dostatečného počtu pořadatelů zajistí průjezd uzavírek vozidlům, mající zájem 
a dopravní cíl v uzavřeném území. Vozidlům přijíždějící k uzavírkám z jakéhokoliv směru na území 
okresu Kroměříž, nebude odmítnut průjezd uzavírkou, avšak může.jim být doporučeno přesměrování na 
jiné komunikace. Vozidla budou do uzavírky vpouštěna na základě osazeného přechodného dopravního 
značení řádně proškolenými pořadateli, kteří budou informovat řidiče o konání sportovní akce a potřeby 
dbát maximálně zvýšené opatrnosti při míjení jejich účastníků.  

8. Žadatel ve spolupráci s obecními úřady bude informovat občany o úplných uzavírkách provozu a 
změnách v dopravě způsobem v místě obvyklým (místní rozhlas, výlep plakátů či oznámení).  

9. Žadatel ve spolupráci s obcí Kvasice požádá vhodným způsobem občany obce Kvasice o maximální 
ohleduplnost směrem k závodníkům a to zejména při přecházení přes vozovku – trať závodu. Žadatel 
upozorní na časové rozpětí průběhu maximální závodní špičky. 

10. Žadatel pomoci náležitě poučených pořadatelů zajistí maximálně bezkolizní průběh závodu zejména na 
zastavěném území obce Kvasice a přiměřeným způsobem bude občanům nápomocen při přecházení 
přes trať. 

11. Občanům obce Kvasice bude pořadatelem v případě nutné potřeby a po vzájemné dohodě umožněno 
vjet do uzavřených úseků (ul. Bělovská). 

12. Dle požadavku obce Kvasice, uplatněného při předchozích ročnících, budou pořadatelem zajištěny 
všechna kolizní místa, zejména ty, kde by jinak závodníci byli povinni dávat přednost jiným účastníkům 
provozu. Toto však striktně neplatí pro místa, kde pravidla silničního provozu dávají závodníkům 
přednost v jízdě a kde ostatní účastníci provozu musí ze zákona dávat přednost, např. výjezdy 
z vedlejších komunikací jako ul. Parková, od NVB LINE apod. Vhodnost zřízení pořadatelského 
stanoviště tím není dotčena. 

13. Obyvatelé nemovitostí dotčených úplnou uzavírkou (zejména v oblasti mezi Bělovským jezem a lávkou 
u přístavu) budou informováni o dopravním omezení osobně nejpozději den před konáním závodu. 
Přestože zákon říká, že k takovým nemovitostem musí být zajištěn pouze přístup (lávka „ U přístavu“), 
v případě naléhavé potřeby žadatel zajistí výjezd či vjezd vozidel. Obyvatelé nemovitostí v takovém 
případě však musí respektovat časový průběh závodu. 

14. Termín ukončení úplné uzavírky provozu musí být dodržen, ihned po ukončení sportovní akce budou 
odstraněny všechny dopravní značky a obnoven původní stav. 

15. Zástupcům PČR DI Zlín a pracovníkům DOP MěÚ Otrokovice a MěÚ Kroměříž – odbor dopravy, 
zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení a dodržování podmínek tohoto rozhodnutí. 

16. V případě nedodržení termínu nebo podmínek rozhodnutí lze žadateli ve smyslu § 42b odst. 1 písm. a) 
a b) ZPK uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč.  
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Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen správní řád): 

• TRI-MAX sport team, IČ: 26619261, se sídlem Štěrkoviště 1295, 765 02 Otrokovice (žadatel). 
 

Odůvodnění 
 

DOP MěÚ Otrokovice obdržel dne 10.05.2018 pod čj. DOP/21397/2018 žádost občanského sdružení TRI-
MAX sport team o povolení úplných uzavírek provozu na silnicích č. II/367 (Kotojedy – Kvasice pouze 
částečná), III/36740 (Kvasice – Bělov), III/36745 (Otrokovice – Bělov), III/36746 (tř. T. Bati – točna MHD na 
Štěrkovišti), dále část cyklostezky č. 47 v úseku Bělovský Jez – Kvasice a nařízení objížďky po 
komunikaci č. I/55, II/438 a III/43835 (Napajedla Otrokovice – Machová - Tlumačov), II/367 (Kvasice – 
Tlumačov) a III/36740 (Bělov – Napajedla), z důvodů konání sportovní akce „MORAVIAMAN TRIATLON 
2018“. Žádost byla podaná zplnomocněncem NVB LINE s. r. o., IČ: 269 79 675, se sídlem Cukrovar 716, 
768 21  Kvasice. 
 

Žádost byla doložena projektovou dokumentací uzavírky a jejím grafickým návrhem, dále souhlasy a 
vyjádření vlastníků dotčených komunikací a PČR DI Zlín. Dále byla dodána v podmínkách výše uvedená 
stanovení přechodného dopravního značení na silnicích dotčených dopravním opatřením. 
 
Vzhledem k tomu, že k žádosti byly přiloženy všechny podklady (projednání se všemi obcemi, jejichž 
zastavěné území bude dotčeno uzavírkou i objížďkou, souhlasy vlastníků komunikací, stanovisko PČR) od 
účastníků řízení vč. jejich vzdání se práva na seznámení se s podklady před vydáním rozhodnutí, DOP 
upustil od zahájení řízení a rozhodnutí vydal přímo. V podmínkách zohlednil podmínky uplatněné 
v jednotlivých vyjádřeních. Dále byly uplatněny podmínky v rozsahu předchozích ročníků tak, aby byl zajištěn 
minimální dopad na BESIP. 
 
S ohledem na probíhající dlouhodobou uzavírku silnice I/55 v lokalitě Skály) silniční nadjezd přes železniční 
trať), bylo nutné přistoupit jak ke změně v trase závodu, tak změně obvyklých objízdných tras. V rámci těchto 
změn vyvolaných faktickou neprůjezdností úseku Otrokovice – Tlumačov po I/55, byla nařízena objízdná 
trasa Otrokovice – Machová Tlumačov a Otrokovice – Hulín po D/55 
 
 

Rozhodnutí bylo vydáno jako opatření na ochranu bezpečnosti silničního provozu při omezení obecného 
užívání na silnicích č. II/367, III/36740, III/36745, III/36746, účelových komunikací v katastru obce Tlumačov 
a na části cyklostezky č. 47 z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených pozemních 
komunikacích v důsledku konání sportovní akce „MORAVIAMAN TRIATLON 2018“. 
 

Objízdná trasa bude značena a vede po silnicích č. Dú55, I/55, II/367, II/438, III/43835, III/36740, III/36746 
a po místních komunikacích v obci Otrokovice. Na pokyn pořadatele bude umožněn v uzavřených úsecích 
průjezd linkovým autobusům, vozidlům MHD a IZS. 
 

Předmětné rozhodnutí zpracované zdejším DOP, má platnost pro správní území MěÚ Otrokovice a MěÚ 
Kroměříž v rozsahu vyznačeném v přiložené výkresové dokumentace dopravního značení (Kroměříž, m. č. 
Trávník – Kvasice – Otrokovice) v souladu s § 24 odst. 3 ZPK. Dle tohoto ustanovení vydává rozhodnutí ten 
úřad, v jehož obvodu je větší část povolované akce. 
 

V souladu s výše uvedenými podklady bylo rozhodnuto o povolení úplné uzavírky na výše uvedených 
silnicích při respektování podmínek stanovených vlastníkem pozemní komunikace i PČR DI Zlín a žádosti 
se vyhovuje v plném rozsahu. 

 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání nejpozději do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství prostřednictvím Městského 
úřadu Otrokovice, odboru dopravně-správního. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis a 
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka.  
 

Odvolání proti rozhodnutí nemá podle ustanovení § 24 odst. 4 ZPK odkladný účinek. 
 

Lhůta k podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni, kdy bylo rozhodnutí účastníku oznámeno 
(doručeno). Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší 
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pracovní den (§ 40 odst. 1 písm. a) a c) správního řádu). Odvolání musí mít náležitosti stanovené v § 37 
odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jaké rozsahu ho 
napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu 
předcházelo.   
 

Pokud nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve 
smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 10. den od 
tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této 10 denní lhůty. V tomto 
případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí 
účastníkem řízení, ale už 11. dne od uložení písemnosti na poště. 
 

Silniční správní úřad si v souladu s § 24 odst. 4 ZPK vyhrazuje právo udělené povolení omezit nebo zrušit při 
nesplnění stanovených podmínek nebo v obecném zájmu. 
 
 
 

 
 
 
 
Libor Svobodník 
referent  
 
 
 
Příloha žadateli: situace dopravního opatření a DZ  
 
ROZDĚLOVNÍK:  
 

Účastníci řízení: 
NVB LINE, s. r. o., Cukrovar 716, 768 21  Kvasice 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23  Zlín 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01  Zlín 
Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61  Napajedla 
Město Otrokovice, náměstí 3. května, 765 02  Otrokovice 
Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01  Kroměříž 
Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62  Tlumačov 
Obec Střížovice, Střížovice 55, 768 21  Kvasice 
Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21  Kvasice 
Obec Žlutava, Žlutava 6, 763 61  Napajedla 
Obec Bělov, Bělov 77, 768 21  Kvasice 
Dobrovolný svazek obcí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova Kanálu a vodní cesty na řece Moravě,  
Palackého náměstí 293, 686 01 Uherské Hradiště 
 

Dotčené orgány: 
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, třída Tomáše Bati 21, 76190 Zlín 
Městský úřad Kroměříž, oddělení dopravy a silničního hospodářství, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž 
 

Na vědomí: 
PČR DI Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín 
Záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín-Příluky 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín 
Policie České republiky, obvodní oddělení Otrokovice, nám. 3. května 1342, 765 02  Otrokovice  
Městská policie Otrokovice, nám. 3. května 1341, 765 02 Otrokovice 
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, Podvesná XVII  3833, 760 01  Zlín 
KRODOS BUS a. s., Skopalíkova 2385/45, 767 17 Kroměříž 
 

 
 
 

OTISK  
ÚŘEDNÍHO 

RAZÍTKA 
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