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Porr a.s. 
Václavské nám. 837/11 
110 00 Praha 1 – Nové Město 
 
V zastoupení plnou mocí společností: 
NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, IČO 26979675 
 
Č.j.: MMZL 088614/2015/OSaDŘ/DDol  
Sp.zn.:MMZL 088298/2015/OSaDŘ/DDol 
 
Zlín  23.07.2015  
 
ROZHODNUTÍ  
 
Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad 
dle ustanovení §10 a §11 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád a § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zák.č. 13/1997 Sb.), na podkladě žádosti společnosti Porr 
a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 43005560 o povolení úplné a částečné uzavírky 
pozemní komunikace II/490 od křižovatky se silnicí III/4911 po křižovatku se silnicí II/489 ve Fryštáku vydává 
podle ustanovení § 24  zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zák. č. 
13/1997 Sb.) a podle § 39 vyhl. MDaS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
v platném znění v souladu s ustanovením § 67 zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu                                                                 
 r o z h o d n u t í 
o povolení úplné a částečné uzavírky provozu pozemní komunikace II/490 od křižovatky se silnicí III/4911 
po vjezd na náměstí ve Fryštáku (ve smyslu ustanovení § 24 zák.č. 13/1997 Sb.) 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů: 
Porr a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 43005560 
 
Uzavírka provozu pozemní komunikace II/490 od křižovatky se silnicí III/4911 po křižovatku se silnicí II/489 ve 
Fryštáku se povoluje za předpokladu dodržení následujících podmínek: 

1. Provoz na silnici II/490 bude v daném úseku omezen. Obousměrný provoz vozidel nad 7,5t mimo BUS 
a IZS bude veden po výše uvedené objízdné trase. Obousměrný provoz vozidel do 7,5t, BUS a IZS 
bude při úplné uzavírce provozu veden po výše uvedené objízdné trase. Silnice III/4915 bude dočasně 
po dobu úplné uzavírky zjednosměrněna v úseku od ZOO Lešná do Fryštáku. Při částečné uzavírce 

 
žadateli:                Porr a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 43005560 
v místě sil.II/490  Fryšták:uzlové staničení 1,077- 1,259  ; číslo úseku 20 ; název úseku Fryšták-střed 
   uzlové staničení  0,000 – 0,126; číslo úseku 21;název úseku Dolnoveská 
   uzlové staničení  0,000 – 1,600; číslo úseku 22; název úseku Fryštácká přehrada 
 sil.II/489 Fryšták: uzlové staničení  0,000 – 0,150; číslo úseku 1; název úseku Hornoveská 
z důvodu:  sil. II/490 průjezdní úsek města Fryšták – nová konstrukce, obnova krytu, sil.II/489 u křiž. se sil. 

II/490– obnova krytu, celková rekonstrukce silničních mostů ev.č. 490-010 a 490-011. 
úplná uzavírka pro vozidla nad 7,5t, mimo BUS a IZS v termínu: 01.08.2015 – 31.10.2015 
objízdná trasa pro vozidla nad 7,5t mimo BUS a IZS: objízdná trasa po sil.II/490 přes obce Horní Lapač a Martinice do 

Holešova, po sil. II/438 z Holešova přes  obce Zahnašovice, Míškovice, Machová do Otrokovic, 
dále po sil. I/55I, rychlostní silnici R 55 dále po sil. I/49 do Zlína . 

úplná uzavírka pro vozidla do 7,5t, BUS a IZS v termínu: 01.08.2015 – 02.08.2015 
objízdná trasa pro vozidla do 7,5t , BUS a IZS  : objízdná trasa po sil.II/489 do Lukova, dále po sil. III/49015 k ZOO 

Lešná, po sil. III/4911 a sil. II/490 do Zlína 
částečná uzavírka pro vozidla do 7,5t, BUS a IZS v termínu: 03.08.2015 – 31.10.2015, provoz u 2 pracovních míst 

veden jedním jízdním pruhem řízen SSZ, 1 pracovní místo s provozem řízeným dopravním 
značením 
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provozu na pozemní komunikaci budou zřízena 2 pracovní místa na komunikaci, v místě 
rekonstruovaného mostu u Fryštácká přehrady a dále na úseku ve městě Fryšták od rekonstruovaného 
mostu  po vjezd na náměstí ve Fryštáku. 

2. Práce budou probíhat dle předloženého časového harmonogramu.  
3. Žadatel zajistí v dostatečném předstihu informovanost veřejnosti  o úplné a částečné uzavírce provozu 

při provádění stavebních prací a omezení provozu na dané pozemní komunikaci včetně oznámení 
médii.  

4. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude provedeno v souladu 
se stanovením dopravního značení vydaného Magistrátem města Zlín, odborem stavebních a 
dopravních řízení dne 05.06.2015, č.j. MMZL 069399/2015/OSaDŘ/HaM, Městským úřadem Holešov, 
odbor dopravní a správní ze dne 21.05.2015 č.j.: HOL-10728/2015/DS/55/AR, Městským úřadem 
Otrokovice, odbor dopravně – správní, ze dne 22.05.2015 č.j.: DOP/22546/2015/TON, Krajským 
úřadem Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 22.07.2015 č.j.: KUZL 
43691/2015, Ministerstvem dopravy České republiky ze dne 10.07.2015 č.j.: 206/2015-120-RD/3. 

5. Budou respektovány další podmínky uvedených stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích. 

6. Označení uzavírky provede žadatel na svůj náklad a odpovídá  za stav tohoto značení v průběhu 
uzavírky . 

7. Bude respektováno písemné vyjádření DI PČR Zlín ze dne 06.05.2015 č.j. KRPZ-48176-1/ČJ-2015-
150506, DI PČR Kroměříž ze dne 11.05.2015 č.j. KRPZ-50598-1/ČJ-2015-150806 a dále vyjádření 
ŘSZK, přísp.org. ze dne 18.05.2015, č.j. ŘSZKZL 04539/15-21, ŘSD ČR, Správa Zlín ze dne 
16.07.2015 č.j. SZ/112/8424/53200/15, KOVED ZK, s.r.o. č.j.KVD 121/2015 ze dne 13.05.2015, 
Krajského úřadu Zlínského kraje odd. veřejné dopravy č.j. KUZL 30395/2015 DOP ze dne 20.05.2015, 
DSZO,s.r.o. ze dne 05.05.2015. 

8. Po dobu úplné uzavírky sil. II/490v dotčeném úseku budou spoje dotčených linek vedeny po 
stanovených objízdných trasách podle objížďkových jízdních řádů. Nebudou obslouženy zastávky 
Zlín,Kostelec,lázně,rozc. a Zlín,Kostelec,přehrada. 

9. Žadatel vylepí oznámení na neobsloužených zastávkách min.3 dny předem. 
10. Uzavřený úsek komunikace bude oddělen od okolní části této komunikace i od průjezdné části okolních 

komunikací pomocí DZ tak, aby toto DZ platilo jen na nezbytný úsek s pracovním místem. Pevnými 
zábranami budou provedena opatření, která znemožní vjezd vozidel, přístup chodců a nepovolaných 
osob do úseku, kde je provoz řízen mobilním světelným signalizačním zařízením, aby nedošlo 
k žádnému ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu. 

11. Požadujeme  zajištění pěších tras, přístupů k dotčeným nemovitostem, ev. zřízení náhradní pěší trasy. Pěší 
komunikace i náhradní komunikace pro pěší, zajišťující přístupy k objektům a kolem pracovního místa 
/např. koridor/ budou označeny a upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti  silničního provozu, 
zejména chodců a budou fyzicky i pomocí dopravního značení odděleny od pracovního místa, 
např.mobilními lávkami opatřenými dostatečně vysokým, pevným zábradlím.  

12. Mimo vymezený prostor nebudou z profilu komunikací prováděny žádné práce a aktivity /např. převoz 
materiálu stavebními stroji a mechanismy, skladování materiálu apod./ spojené se „stavbou“, na 
komunikacích nebudou zaparkována vozidla, mechanismy ani zde nebude uskladněn materiál dané 
stavby v rozporu s obecnou, příp. místní úpravou silničního provozu. 

13. V souladu s § 24 odst.1 zákona č.13/1997 Sb. nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu 
vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky. 

14. DZ bude užito jen po dobu nezbytně nutnou a v případě, že práce nebudou prováděny a na komunikaci 
nebudou mechanizmy a materiál, bude DZ odstraněno. 

15. V souladu s § 28 zák. č. 13/1997 Sb. je žadatel povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve 
sjízdnosti způsobené předmětnou stavbou. 

16. Po celou dobu umístění přechodného DZ budou prováděny min. 2x denně, kontroly a čištění DZ tak, 
aby to bylo udržováno čisté a přehledné. 

17. Navržené dopravní značení bude v souladu se zákonem  č. 361/2000 Sb., o provozu na pozem. 
komunikacích a  zákonem č. 60/2001 Sb., vyhláškou č. 30/2001 Sb. , kterou se provádějí pravidla 
silničního provozu na pozemních komunikacích. 

18. Po ukončení prací budou komunikace uvedeny do původního-schváleného stavu včetně DZ.  
19. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá Porr a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 

– Nové Město, IČO 43005560, ing. Radim Kokeš /1974/, tel.: 602 695 299. 
20. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození silničního tělesa, silničního příslušenství nebo 

ke znečištění silnice. Materiál potřebný při provádění stavebních prací nesmí být skladován na silničním 
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tělese. Termín zahájení a ukončení stavebních prací  na silničním pozemku bude písemně oznámen 
zástupci ŘSZK Zlín. 

21. OSaDŘ Magistrátu města Zlín, Městský úřad Holešov Odbor DS, DOP MěÚ Otrokovice, KÚZK ODaSH 
i DI Policie ČR  si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a 
plynulost provozu na dotčené pozemní komunikaci. 

Odůvodnění: 
Na základě podané žádosti společnosti Porr a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 
43005560 o povolení úplné a částečné uzavírky pozemní komunikace silnice II/490 v úseku: silnice II/490 od 
křižovatky se silnicí III/4911 po vjezd na náměstí Fryštáku z důvodu rekonstrukce pozemní komunikace a 

silničních mostů event.č. 490-010 a 490-011  doručené silničnímu správnímu úřadu dne 14.07.2015 bylo 

tímto dnem zahájeno řízení dle ust. § 24  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a 
podle § 39 vyhl. MDaS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění. 
Při podání žádosti byl předložen souhlas ŘSZK Zlín,ŘSD ČR Správa Zlín, města Fryšták, obce Horní Lapač, 
Martinice, města Holešov, obce Zahnašovice, Míškovice, Machová, města Otrokovice, Statutárního města Zlín, 
obce Lukov, KÚZK-ODaSH odd. veřejné dopravy, Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., DI 
Policie ČR Zlín, DI Policie ČR Kroměříž DSZO,s.r.o..  
Bylo zjištěno, že po dobu úplné a částečné uzavírky nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy 
jiných organizací, fyzických a právnických osob.  
V souladu s ust. §27 odst.1 a 3  správního řádu a § 25 odst. 1 zák.č.13/1997 Sb., byli jako účastníci určeni: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace,K majáku 5001, 76123 Zlín 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01  Zlín 
Porr a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 43005560 
Město  Fryšták 
Obec Horní Lapač 
Obec Martinice 
Město Holešov 
Obec  Zahnašovice 
Obec Míškovice 
Obec Machová 
Město Otrokovice  
Statutární město Zlín 
Obec Lukov 

Jelikož podmínky v místě užívání jsou silničnímu správnímu úřadu známy, rozhodl odbor stavebních a 
dopravních řízení Magistrátu města Zlína o povolení uzavírky pozemní komunikace tak, jak je ve výroku 
uvedeno za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
 
Poučení o  opravném prostředku  
V souladu s ustanovením §§ 81, 83 zák.č. 500/2004 Sb., správního řádu, je proti tomuto rozhodnutí možno 
podat odvolání a to do 15-ti dnů ode dne jeho oznámení. Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu 
písemného vyhotovení do vlastních rukou. 
Ve smyslu ust. § 24 odst.4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, nemá odvolání 
proti tomuto rozhodnutí odkladný účinek. 
Jestliže si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena nevyzvedne, 
písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. 
Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po dni oznámení.Odvolání se podává v 3 stejnopisech u 
správního orgánu, který napadené rozhodnuti vydal. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Zlínského kraje, odbor 
dopravy a silničního hospodářství. 
Nepodá-li účastník řízení potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

Poplatek: 
Řízení zahájené ve smyslu  ustanovení § 24 zák.13/1997 Sb. v platném znění  není předmětem poplatku  podle   
zák.č. 634/2004 Sb.o správních poplatcích v platném znění . 
 
 
 
Dagmar Doleželová                                                                     otisk úředního razítka 
osoba oprávněná vést řízení dle  
zákona o pozemních komunikacích 
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Účastníci řízení: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K majáku 5001, 76123 Zlín 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01  Zlín 
Porr a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 43005560 
Město  Fryšták 
Obec Horní Lapač 
Obec Martinice 
Město Holešov 
Obec  Zahnašovice 
Obec Míškovice 
Obec Machová 
Město Otrokovice  
Statutární město Zlín 
Obec Lukov 
 
Dotčené orgány: 
Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací 
Krajský úřad , ODaSH, odd.silničního hospodářství 
Krajský úřad , ODaSH, odd.veřejné dopravy 
Městský úřad Holešov 
Městský úřad Otrokovice   
 
 
Na vědomí: 
Porr a.s., Václavské nám. 837/11, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČO 43005560, ing. Radim Kokeš /1974/ 
ČSAD Vsetín, a.s.  
HOUSACAR s.r.o. ,  
KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385,767 17  Kroměříž    
FTL – First Transport Lines, a.s., Letecká 3647/8, 796 01  Prostějov 
ARRIVA Morava a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava  - Moravská Ostrava 
KOVED Zlínského kraje, s.r.o. 
ZZS Zlínského kraje   
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje   
DI Policie ČR  Zlín   
DI Policie ČR Kroměříž 
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČO: 70890013 
Dopravní společnost Zlín – Otrokovice, s.r.o. 
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