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odbor dopravně-správní 
oddělení silničního hospodářství 

 
  

VAŠE ZNAČKA:   
Dle rozdělovníku ČÍSLO JEDNACÍ: DOP/47928/2014/TON 

SPISOVÁ ZNAČKA: DOP/8859/2014/TON 
OPRÁVNÉNÁ 
ÚŘEDNÍ OSOBA: 

Ing. Josef Tomanovič 

TELEFON: 577 680 282 
E-MAIL: tomanovic@muotrokovice.cz 
DATUM: 03.11.2014 
  

 

R O Z H O D N U T Í 
 

Městský úřad Otrokovice, odbor dopravně-správní, oddělení silničního hospodářství (dále jen DOP MěÚ 
Otrokovice), jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.), rozhodl se 
souhlasem vlastníka silnice č. III/36745 Zlínského kraje, IČ: 70891320, se sídlem Zlín, tř. Tomáše Bati 21, 
zastoupeného majetkovým správcem Ředitelstvím silnic Zlínského kraje p.o., IČ: 70934860, K Majáku 5001, 
761 23 Zlín (dále jen ŘSZK), na podkladě žádosti právnické osoby AQUAS vodní díla s.r.o., IČ: 60697539, 
se sídlem Podzimní 449/2, 614 00 Brno - Maloměřice (dále jen žadatel) zastoupené na základě plné moci 
právnickou osobou NVB LINE s.r.o., IČ: 26979675, se sídlem Zámostí 42, 765 02 Otrokovice (dále jen 
zástupce), ze dne 21.10.2014 podané pod č.j. DOP/46286/2014 a 
 

p o v o l u j e 
 

dle ust. § 25 odst. 6 písm. c) bodu 2 zák. č. 13/1997 Sb. zvláštní užívání pozemní komunikace - silnice č. 
III/36745 Bělov – Otrokovice, z důvodu stání vozidel a mechanismů na vozovce při opravě jezu dle přílohy 
 
Termín zvláštního užívání: od 04.11.2014 do 20.11.2014 
 
Název akce:  „Bělov, Jez“  
 
Zvláštní užívání:  Silnice č. III/36745 stání vozidel a mechanismů na vozovce.  
 
 
Zvláštní užívání uvedené komunikace se povoluje za předpokladu splnění těchto podmínek: 
 

1. Prostor zvláštního užívání musí být řádně označen, ohrazen a zajištěn bezpečnostními zábranami. 
Veřejné osvětlení (dále jen VO) musí být funkční. V případě jeho nefunkčnosti zajistí žadatel, aby 
místo zvláštního užívání bylo v noci a za snížené viditelnosti osvětleno. 

2. Dopravní značení bude žadatelem instalováno dle stanovení DOP MěÚ Otrokovice ze dne 31.10.2014 
pod č.j. DOP/46287/2014/TON, sp. zn. DOP/8855/2014/TON. 

3. Pracemi nebudou porušena jiná zařízení uložená v silnici, jejichž polohu je povinen žadatel ověřit 
u příslušných správců nejpozději před započetím prací. 

4. Po dobu provádění prací nebude ohrožena pěší ani mobilní veřejnost a žadatel ručí za jejich 
bezpečnost.  

5. Při provádění prací nesmí být výše zmiňovaná komunikace ani komunikace přilehlé v souvislosti 
s prováděním prací znečištěny, případné znečištění musí být ihned odstraněno. Nesmí být poškozeno 
žádné obecně prospěšné zařízení, součásti pozemní komunikace, příslušenství pozemní komunikace, 
vzrostlá zeleň, ani jiný majetek třetích osob. 
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6. Po celou dobu vyhrazenou pro zvláštní užívání ve vymezené lokalitě bude umožněn přístup 
k sousedním nemovitostem. 

7. Prostor zvláštního užívání i pracemi dotčené okolí budou po skončení prací uvedeny do původního 
stavu. 

8. V případě  umístění autojeřábu na mostním objektu, budou použity pro jeho zapatkování velkoplošné 
dřevěné podložky.  

9. Odpovědnou osobou za zvláštní užívání a za splnění podmínek tohoto rozhodnutí je 
zaměstnanec žadatele - pan Pavel Štrobl, tel.: +420 603 505 430. 

10. DOP MěÚ Otrokovice si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, pokud si to veřejný zájem vyžádá. 

11. Toto rozhodnutí nezbavuje žadatele povinností, které pro něj vyplývají ze souvisejících právních 
předpisů. 

12. V případě nedodržení termínu nebo podmínek rozhodnutí lze žadateli ve smyslu ust. § 42b odst. 1 
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč. 

 
 
 
Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen zák. č. 500/2004 Sb.): 

• AQUAS vodní díla s.r.o., IČ: 60697539, se sídlem Podzimní 449/2, 614 00 Brno – Maloměřice 
(žadatel). 

 
 

Odůvodnění 
 
DOP MěÚ Otrokovice obdržel dne 21.10.2014 pod č.j. DOP/46286/2014 žádost právnické osoby AQUAS 
vodní díla s.r.o. zastoupené na základě plné moci právnickou osobou NVB LINE s.r.o. o vydání povolení ke 
zvláštnímu užívání pozemní komunikace – silnice č. III/36745 Bělov – Otrokovice, z důvodu stání vozidel a 
mechanismů na vozovce při opravě jezu, v termínu od 04.11.2014 do 20.11.2014. 
 
K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření PČR DI Zlín ze de 09.10.2014 pod č.j. KRPZ-110506-1/ČJ-2014-
150506, vyjádření majetkového správce silnic II. a III. tříd ŘSZK ze dne 17.10.2014 pod č.j. 09485/14-21, 
plná moc ze dne 09.10.2014 a jednoduchá výkresová dokumentace dopravního značení. 
 
Správní poplatek dle Sazebníku správních poplatků položky č. 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. ve výši 
500,- Kč, byl zaplacen dne 30.10.2014. 
 
DOP MěÚ Otrokovice opatřením ze dne 31.10.2014 pod č.j. DOP/46286/2014/TON, oznámil zahájení řízení 
všem známým účastníkům řízení. 
 
Po posouzení žádosti v souladu s ust. § 27 zák. č. 500/2004 Sb. byl stanoven tento okruh účastníků řízení: 

• dle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb. žadatel - AQUAS vodní díla s.r.o., IČ: 60697539, 
se sídlem Podzimní 449/2, 614 00 Brno – Maloměřice, 

• dle ust. § 27 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb. dotčené osoby, pokud mohou být rozhodnutím přímo 
dotčeny ve svých právech a povinnostech - Zlínský kraj, IČ: 70891320, se sídlem tř. T. Bati 21, 761 
90 Zlín, zastoupený majetkovým správcem Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková 
organizace, IČ: 70934860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín (vlastník silnice č. III/36745). 

 
Návrhy a námitky účastníků řízení k podkladům rozhodnutí nebyly v průběhu řízení vzneseny. Všichni 
účastníci se písemně vzdali možnosti seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí. 
 
DOP MěÚ Otrokovice přezkoumal ve správním řízení žádost a zjistil, že jsou splněny zákonné podmínky pro 
povolení zvláštního užívání předepsané zák. č. 13/1997 Sb. a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a že tímto zvláštním užíváním silnice 
nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a právnických osob. 
Proto bylo rozhodnuto tak, jak je shora uvedeno. 
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Poučení o odvolání 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze 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 se podává v potřebném počtu vyhotovení. Včas podané 
odvolání má odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
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 
pracovní den (ust. § 40 odst. 1 písm. a) a c) zák. č. 500/2004 Sb.). Odvolání musí mít náležitosti stanovené 
v ust. § 37 odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb. 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 ust. § 24 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb. bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje 
desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní 
lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného 
rozhodnutí účastníkem řízení, ale už jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ing. Josef Tomanovič 
referent  
 
 
Příloha:  
Situace 

 

Upozornění:      

Za povolení zvláštního užívání výše uvedené silnice Vám vyměřujeme poplatek podle zákona č. 634/2004 

Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 36 písm. a) na dobu platnosti 6 měsíců a 

na dobu kratší než 6 měsíců ve výši 500,- Kč. Tento poplatek byl uhrazen před vydáním rozhodnutí. 

 
 
Rozdělovník 
DOP MěÚ Otrokovice - spis 
 
Účastníci řízení: 
NVB LINE s.r.o., Zámostí 42, 765 02 Otrokovice  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín 
 
Na vědomí: 
Pavel Štrobl, AQUAS vodní díla s.r.o., Podzimní 449/2, 614 00 Brno - Maloměřice 
PČR DI Zlín, nám. T. G. M. 3218, 760 01 Zlín 
Policie České republiky, obvodní oddělení Otrokovice, nám. 3. května 1342, 765 02 Otrokovice 
Obec Bělov, Bělov č.p. 77, 768 21 Kvasice 
Město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 23 Otrokovice 
 

OTISK 
KULATÉHO 
ÚŘEDNÍHO 
RAZÍTKA 
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