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R O Z H O D N U T Í 

o povolení omezení obecného užívání uzavírkou a nařízení objížďky 
 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní (dále jen „správní orgán“), jako věcně a místně 
příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) 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 06.10.2020 žádost, kterou podala 
společnost Dopravní značení Mana s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov, IČ: 28273699 
zastupující na základě plné moci společnost Vodohospodářské stavby s.r.o., Obchodní 1576, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 46904051 o povolení omezení obecného užívání uzavírkou 
místní komunikace na ul. Grohova v Holešově z důvodu provedení stavebních prací – kanalizační 
přípojky k RD. Správní orgán posoudil Vámi předloženou žádost a podle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích a po předchozím souhlasu majetkového správce dotčené komunikace 

 

p o v o l u j e 
  

žadateli: Dopravní značení Mana s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov, 
IČ: 28273699 zastupující na základě plné moci společnost 
Vodohospodářské stavby s.r.o., Obchodní 1576, 768 61 Bystřice pod 
Hostýnem, IČ: 46904051 

uzavírku: Holešov, ul. Grohova 
v termínu:  12.10.2020 - 15.12.2020   
z důvodu:  provádění stavebních prací 
v rámci akce:  kanalizační přípojky k RD 
popis objížďky: objízdná trasa bude vedena po silnici II/438 ul. Palackého -  III/49013 

ul. Masarykova – MK ul. Očadlíkova – viz příloha.  
odpovědná osoba: Rostislav Ryzák, Vodohospodářské stavby s.r.o., tel.: 602 762 615 

 

 
z a   t ě ch t o   p o d m í n e k : 

 
1. Předmětný úsek části místní komunikace na ul. Grohova v Holešově bude uzavřen v termínu 

určeném tímto rozhodnutím. Bude se jednat o posuvné pracovní místo. 
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2. Žadatel je povinen informovat podnikající subjekty v dotčené lokalitě o tom, jak budou probíhat 
stavební práce a jak bude zajištěna dopravní obslužnost. 

3. V době 27.10.2020 – 02.11.2020 bude uzavírka přerušena, komunikace bude uvedena 
do stavu, aby na ní byl umožněn bezpečný provoz. Přechodné dopravní značení bude 
odstraněno a bude zajištěna platnost trvalého dopravního značení. 

4. Uzavírku žadatel vyznačí a zabezpečí dle stanovení přechodné úpravy provozu, vydaného 
Městským úřadem Holešov, č. j.: HOL-28034/2020/DS/AR ze dne 07.10.2020. 

5. Uzavírka místní komunikace bude realizována dle příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto 
rozhodnutí. 

6. 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: 
Dopravní značení Mana s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov, IČ: 28273699 zastupující 
na základě plné moci společnost Vodohospodářské stavby s.r.o., Obchodní 1576, 768 61 
Bystřice pod Hostýnem, IČ: 46904051 

 
 
O d ů v o d n ě n í : 
Společnost Dopravní značení Mana s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov, IČ: 28273699 
zastupující na základě plné moci společnost Vodohospodářské stavby s.r.o., Obchodní 1576, 
768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČ: 46904051 požádala o povolení omezení obecného užívání 
uzavírkou místní komunikace na ul. Grohova v Holešově z důvodu provedení stavebních prací – 
kanalizační přípojky k RD. 
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: 
Dopravní značení Mana s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov zastupující na základě plné moci 
společnost Vodohospodářské stavby s.r.o., Obchodní 1576, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
 
 
K žádosti žadatel doložil vyjádření:  
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž 

   

 

 
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. 115. 
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. 
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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: 
Dopravní značení Mana s.r.o., Květná 1684, 769 01 Holešov zastupující na základě plné moci 
Vodohospodářské stavby s.r.o., Obchodní 1576, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 761 23 Zlín 
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov 
 
 
Na vědomí: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, Březinova 2819, 767 01 
Kroměříž, DS: w6thp3w 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Obvodní oddělení Holešov, Palackého 501, 769 01 
Holešov, DS: w6thp3w 
Městská policie Holešov, F. X. Richtra 190, 769 01 Holešov 
Zdravotnická záchranná služba ZK, p.o., Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, DS: bqjvv2r 
Hasičský záchranný sbor ZK, Přílucká 213, 760 01 Zlín - opis@zlk.izscr.cz 
Sanita car, s.r.o., Sušilova 478, 769 01 Holešov – sanitacar@email.cz 
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