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Rallye Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Výroková část:
Oddělení dopravně správních řízení Odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a jako správní
orgán věcně a místně příslušný podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení přezkoumal žádost
o povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci, kterou dne 23.7.2021 podala
Rallye Zlín, spol. s r.o., IČO 46965564, Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín 1
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a
§ 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů
povoluje
uzavírku provozu na pozemní komunikaci:
silnice II. a III. třídy, veřejně přístupné účelové komunikace,
v rámci konání 50. ročníku automobilové soutěže "Barum Czech Rally Zlín",
(dále jen "uzavírka")
RZ 1 Městská RZ Zlín
pro přípravnou jízdu od 26.08.2021 v 22:45 hod. uzavření trati do 27.08.2021 v 01:30 hod. otevření
trati (bude umožněn průjezd vozidlům MHD a výjezd autobusů z/do AN)
silnice III/49016 ul. Gahurova v úseku mezi křižovatkami se silnicí I/49 a silnicí III/49018, a veřejně
přístupné účelové komunikace ul. J.A.Bati, ul. Desátá, Dvacátá, Vavrečkova a v areálu autobusového
nádraží Zlín, v rozsahu dle situace
od 27.08.2021 v 16.30 hod. uzavření trati do 28.08.2021 v 01:00 hod. otevření trati
(do 15:00 hod. bude umožněn průjezd vozidlům MHD a výjezd autobusů z AN, poslední linka projede po
Gahurově ul. v 15:00 hod., od 15:00 hod. bude veškerý provoz AN Zlín přemístěn na ulici Hradská, Zlín,
MHD umožněn průjezd do 16.29 hod.)
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III/49016, ul. Gahurova, uzlové staničení 0,098-0,790; číslo úseku: 2; název úseku: Nadjezd a veřejně
přístupné účelové komunikace veřejně přístupné účelové komunikace ul. J. A. Bati, ul. Vavrečkova, ul.
Desátá, ul. Dvacátá, v obci Zlín, v rozsahu dle situace
RZ Shakedown Malenovice
od 27.08.2021 v 06:00 hod. uzavření trati do 27.08.2021 v 14:00 hod. otevření trati
(uzavření trati pro výběr a regulaci diváků od 05:00 hod.)
silnice III/4972, v úseku: Malenovice Prohled, uzlové staničení 0,410-0,910; číslo úseku: 1; název úseku:
Prohled, a veřejně přístupné účelové komunikace na území obce Zlín, v rozsahu dle situace
RZ 12, 15 Májová
od 29.08.2021 v 07:54 hod. uzavření trati do 29.08.2021 v 18:53 hod. otevření trati
(uzavření trati pro výběr a regulaci diváků od 05:54 hod.)
III/4892 Vlčková-č. úseku 1, název úseku Vlčková, uzlové staničení km 0,830 – km 1,250
II/489 Držková - č. úseku 1, název úseku Jaroňová, uzlové staničení km 2,250 – km 6,769 a veřejně
přístupné účelové komunikace v obci Vlčková, Držková, v rozsahu dle situace
RZ 5, 9 Pindula
od 28.08.2021 v 11:25 hod. uzavření trati do 28.08.2021 v 23:52 hod. otevření trati
(uzavření trati pro výběr a regulaci diváků od 08:55 hod.)
III/49026 Kudlov - Březůvky - č.úseku 1, název úseku Kudlov, uzlové staničení km 6,135 - km 6,235
III/49020 Želechovice - č.úseku 1, název úseku Zelené údolí, uzlové staničení km 0,650 - km 2,060,
a veřejně přístupné účelové komunikace obcí Zlín, Lípa, Březnice a Želechovice nad Dřevnicí, v rozsahu
dle situace
objízdná trasa značená: po silnici III/49020, II/490,III/49026

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Provoz na předmětných pozemních komunikacích bude v daném úseku omezen.
2. Žadatel provede veškerá opatření směřující k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti osob a majetku.
3. Žadatel zajistí, aby byla veřejnost s dostatečným předstihem pomocí vhodné mediální kampaně
prokazatelně informována o plánované akci na předmětných pozemních komunikacích, se zaměřením
zejména na opatření směřující k zajištění bezpečnosti osob a ochranu majetku, včetně upozornění na
související dopravní omezení (uzavírky komunikací apod.), konkrétní termíny jednotlivých uzavírek,
vedení objízdných tras atd.
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 20.8.2021, čj. MMZL 162907/2021/OSaDŘ/Hap, stanovením dopravního
značení ODaSH KÚZK dne 10.8.2021, č.j. KUZL 54658/2021/ DOP, stanovením dopravního
značení ODaSH Vizovice ze dne 12.8.2021 č.j.: MUVIZ 013604/2021, stanovení MÚ Bystřice pod
Hostýnem ODS ze dne 11.8.2021 čj. MUBPH 17637/2021 a stanovení MÚ Vsetín OÚPSŘD čj.
MUVS–S 15854/2021 ze dne 13.8.2021. Budou respektovány další podmínky uvedených stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
5. Bude respektováno písemné vyjádření a podmínky majetkového správce silnic – Ředitelství silnic
Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín (dále jen ŘSZK) č.j: ŘSZKZL 08939/2021-213 ze dne
27. 7. 2021 a dále vyjádření ŘSD ČR Správa Zlín ze dne 6.1.2021 č.j.: SZ/001/53200/2021/Kn,
vyjádření Správy železnic, státní organizace, oblastní ředitelství Olomouc č.j. 18276/2021-SŽ-OŘ
OLC ze dne 2.8.2021 rozkaz o výluce č. 13233, vyjádření DSZO, s.r.o. zn. 170/21 DO ze dne
5.8.2021, Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje KOVED čj. KVD 348/2021 Va ze dne
25.6.2021, dopravní společnosti Z-Group bus a.s. č. 7000/VS18/2021 ze dne 23.8.2021.
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6. Bude respektováno písemné vyjádření Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o., Zlín. zn. 170/21
DO ze dne 5.8.2021 v rozsahu týkajícím se výkonu silničního správního úřadu podle § 40 odst. 4
písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů. U městské RZ bude před zahájení instalace zábran informován dispečer DSZO, tel. 577 052
163, průjezd posledního trolejbusu na JS v obou směrech bude dne 27.8.2021 umožněn v 16:29 hod. a
opět 28.8.2021 od 01:00 hod. Náhradní objízdná trasa kolem marketu Albert (ul. Nábřeží). Pořadatel
zajistí odbočení vozidel MHD z ul. Přímá na ul. Nábřeží z důvodu najíždění do protisměru. Provoz
linky 38X bude zachován po výlukové trase do 16:30h. Následně bude provoz linky 38X veden ze
zastávky Lešetín I. přes ul. Lorencovu na zastávky nám. Míru, Nám. Práce a na točnu Antonínova
mimo zastávky Vodní, Výletní, Čepkov, U Zámku, Zlín střed, Dvacátá a J. A. Bati. Při konání
přípravných jízd dne 26.8.2021 bude zachován průjezd MHD po ul. Gahurova. Bude zajištěna
průjezdnost komunikací U Zimního stadionu a Mostní. V pátek 27.8.2021 od 6:00 do 12:00 hod bude
při RZ Shakedown Malenovice zajištěn průjezd ul. 1. máje, Zábraní, Pionýrů a B. Smetany. V sobotu
28.8.2021 od 12:00 do 22:00 hod. při RZ Pindula bude zajištěn průjezd ul. 4. května v Želechovicích
nad Dřevnicí.
7. Dále bude respektováno vyjádření dopravní společnosti Z-Group bus a.s. č. 7000/VS18/2021 ze dne
23.8.2021 Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje KOVED čj. KVD 348/2021 Va ze dne
25.6.2021, stanovisko Krajského úřadu Zlínského kraje k dočasnému přemístění zastávky Zlín,
aut.nádr. a k dočasnému neobsloužení autobusových zastávek ze dne 21.7.2021 č.j.: KUZL
49891/2021 DOP . Spoje budou odjíždět v době uzavření autobusového nádraží ve Zlíně dne
27.8.2021 od 15.00 hod. z ulice Hradská vedle Univerzitního centra Zlín do 01:00 hod. dne
28.08.2019. Bude zajištěn bezpečný vjezd/výjezd autobusů do 15.00 hod. na/z Zlín, aut. nádr.
Pořadatel zajistí vhodnými technickými prostředky a pořadatelskou službou v dostatečném počtu
bezpečné fungování autobusové dopravy na AN Zlín až do 15.00 hodin tak, aby neukáznění diváci
neblokovali příjezdovou komunikaci. Pořadatel zajistí dopravní značení na ulici Hradské (zákaz
vjezdu všech vozidel – mimo bus –zákaz zastavení osobních vozidel a označení náhradních
autobusových stání po celé délce ulice) včetně prostoru pro najíždění autobusů (zákaz odbočení –
mimo bus – z ulice Osvoboditelů a ulici Hradské, včetně stání pod Zimními lázněmi). Pořadatel ihned
po skončení RZ zajistí úklid areálu AN a odvoz odpadků. V případě poškození majetku AN Zlín jej
bezodkladně uvede do původního stavu. Pořadatel zajistí bezpečné zajištění veřejné dopravy
z náhradních stání na ulici Hradské a respektování dopravního značení pořadatelskou službou v
dostatečném počtu a s dostatečným předstihem. Pořadatel oznámí kontakty na osoby odpovědné za
zajištění RZ na AN Zlín a zajištění náhradního stání na ulici Hradské. Budou dočasně neobslouženy
autobusové zastávky dle vyjádření dopravců Z-Group bus a.s.a KOVEDu, s.r.o.. Žadatel zajití
vylepení oznámení s uvedením nejblíže obsluhovaných zastávek na všech neobsluhovaných
zastávkách.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření DI Policie ČR Zlín č.j. KRPZ- 57884-3/ČJ-2021-150506 ze
dne 5. 8. 2021 a č.j. KRPZ-74364-2/ČJ-2021-150506 ze dne 9. 8. 2021.
9. V průběhu celé akce (zejména v době seznamovací jízdy SSS dne 26.8.2021 a závodní jízdy SSS dne
27.8.2021 v centru města Zlína) bude zajištěn bezproblémový a bezpečný přístup policistů a
zaměstnanců Krajského ředitelství policie Zlínského kraje do budovy č. 12 v areálu Svit, tj. sídla
Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, např. zřízením (vytvořením) bezpečného průchodu přes
závodní trať mezi garážemi Krajského úřadu a budovou č. 12 a instruktáží příslušných pracovníků
pořadatelské, popř. bezpečnostní služby.
10. Bude zamezeno možnosti průjezdu "neoprávněného" vozidla či jiného podobného technického
prostředku do prostoru s výskytem většího počtu osob.
11. Veškeré příjezdy do uzavřených úseků (tj. u startů, u cílů i vjezdy z okolních parcel po celé délce
každého daného uzavřeného úseku) budou uzavřeny fyzicky. Dopravní zařízení č. "Z 2" bude užito v
takovém počtu, aby byla pokryta celá šířka uzavřené komunikace.
12. Testování nebude probíhat za snížené viditelnosti (tma, mlha, hustý déšť apod.).
13. Před zahájením testovacích a seznamovacích jízd bude vždy proveden kontrolní průjezd celým
uzavřeným úsekem z důvodu kontroly provedených bezpečnostních opatření a získání přehledu
o situaci na uzavřené komunikaci a v jejím okolí.
14. Pro veškerou činnost na komunikacích bude užito jen dopravním značením vymezeného
prostoru - mimo tento prostor nebude prováděna žádná činnost související s akcí.
15. K výběru vstupného na jednotlivé RZ, bude docházet v uzavřených úsecích komunikací a pokud to
nebude možné, bude postupováno dle ustanovení § 79 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění (zastavování
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vozidel), kdy osoby-pořadatelé, podílející se na zajištění bezpečnosti silničního provozu (zastavování
vozidel) budou řádně poučeny a vybaveny v souladu s ust. § 20 a přílohou č. 12 vyhlášky č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, budou vhodným a zákonným způsobem zajišťovat bezpečnost
silničního provozu, např. zastavením provozu na předmětných komunikacích.
16. Termín této uzavírky provozu na pozemních komunikacích se na shodných a navazujících úsecích
pozemních komunikací kryje s termínem jiné, již stanovené uzavírky provozu na pozemních
komunikacích související se stavbou "ZLÍN, KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA UL. BARTOŠOVA A UL.
VODNÍ" (viz uzavírka vydaná správním orgánem dne 28.5.2021, pod. č.j. MMZL 094092/2021;
kontaktní osoba: Ing. Josef Plášek /KKS, spol. s r. o./, tel. 602 187 638). Realizace obou akcí musí být
zkoordinována tak, aby nedošlo ke vzájemné kolizi jednotlivých uzavírek provozu na pozemních
komunikacích, tj. související se stavbou "ZLÍN, KRUHOVÁ KŘIŽOVATKA UL. BARTOŠOVA A
UL. VODNÍ", v rámci akce "Barum Czech Rally Zlín". Po dobu konání akce zodpovídá za průběh
uzavírky Rallye Zlín, spol. s r.o. IČ 46965564 na základě Smlouvy o dílo dodatek č. 1 sml. č.
4400211107 a č. 10-2021 uzavřené mezi Statutárním městem Zlín IČO 00283927, společností KKS,
spol. s r.o. IČ 42340802 a Rallye Zlín, spol. s r.o. IČ 46965564.
17. Označení uzavírky provede žadatel na svůj náklad a odpovídá za stav tohoto značení v průběhu
uzavírky .
18. Tato uzavírka nebude v termínové kolizi s jinou akcí (s jinou přechodnou úpravou provozu) na
předmětných úsecích pozemních komunikací, nebude negativně ovlivněna jinou akcí (přechodnou
úpravou provozu), ani nebude negativně ovlivňovat jinou akci (přechodnou úpravu provozu), která by
měla vztah k danému úseku komunikace, např. jiné zvláštní užívání apod., popř. budou případné akce
probíhat v řádné koordinaci.
19. Mimo úseky komunikací, uzavřené pro konání rychlostních zkoušek a testů, budou všichni účastníci
sportovní akce plně respektovat ustanovení zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích v platném znění i ostatní předpisy související s provozem vozidel na pozemních
komunikacích.
20. Termín ukončení uzavírky musí být dodržen, ihned po ukončení soutěže budou odstraněny všechny
dopravní značky, které k zajištění sloužily.
21. Rychlostní zkoušky proběhnou za vyloučení provozu na silnicích, místních a účelových
komunikacích. Na přístupových trasách i v prostoru uzavřených rychlostních zkoušek bude zajištěna
pořadatelská služba v dostatečném počtu. Vždy bude zajištěn bezkolizní příjezd k místu krátkodobé
uzavírky.
22. Akce proběhne za asistence Policie ČR a Městské policie Zlín.
23. Žadatel zajistí bezpečný průběh akce dostatečným počtem řádně proškolených pořadatelů, kteří budou
vybaveni viditelnou vestou s reflexními prvky s označením „ pořadatel“.
24. Žadatel vyhradí pro diváky pouze taková místa, která budou bezpečná, aby bylo vyloučeno jakékoliv
ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Současně žadatel zamezí přístupu diváků na místa, kde by
byla ohrožena jejich bezpečnost. Žadatel současně bude dbát o vymezení míst pro diváky.
25. Bude zajištěn průjezd vozidlům IZS po dobu trvání akce.
26. Dopravní značení a zařízení bude užito a umístěno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů v platném znění, vyhláškou č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích, dále s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích, s TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.
27. Dopravní značení bude užito jen po dobu nezbytně nutnou a běžný silniční provoz bude obnoven až
po odstranění všech překážek silničního provozu z dotčených komunikací a poté, co pominou důvody,
pro které bylo přechodné DZ umístěno. Pevnými zábranami budou provedena opatření, která
znemožní vjezd vozidel, přístup chodců a nepovolaných osob do uzavřeného úseku komunikace, aby
nedošlo k žádnému ohrožení bezpečnosti účastníků silničního provozu.
28. Do uzavřeného úseku komunikace nebudou ústit žádné komunikace ani vjezdy.
29. Mimo vymezený prostor nebudou z profilu komunikací prováděny žádné aktivity spojené akcí a na
komunikacích nebudou zaparkována vozidla v rozporu s obecnou, příp. místní úpravou silničního
provozu.
30. 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.
31. V souladu s § 28 zák. č. 13/1997 Sb. je žadatel povinen bez průtahů odstranit veškeré závady ve
sjízdnosti způsobené předmětnou akcí. Při pořádání vlastní akce nesmí dojít k poškození silničního
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tělesa nebo silničního příslušenství, případné škody budou neprodleně odstraněny a hrazeny na
náklady pořadatele. Vozovky nebudou znečišťovány, případné znečištění bude neprodleně odstraněno
a vozovka a okolí budou uvedeny do původního stavu.
32. Po celou dobu umístění přechodného DZ budou prováděny min. 2x denně, kontroly a čištění DZ tak,
aby to bylo udržováno čisté a přehledné.
33. Vedení objízdných tras nesmí být v rozporu s místní a obecnou úpravou provozu na dotčených
pozemních komunikacích a veškeré komunikace na vyznačených objízdných trasách budou z
dopravně technického a stavebního hlediska upraveny (zbudovány) pro zatížení vyplývající z provozu
vozidel, pro které jsou dané objízdné trasy vyznačeny.
34. Po ukončení akce budou komunikace uvedeny do původního-schváleného stavu včetně DZ.
35. Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí, za průběh a organizaci uzavírky je zodpovědný pan Miloslav
Regner (1950), Podvesná XIII/3182, 760 01 Zlín; tel. 602 772 430.
36. Termín ukončení uzavírky musí být dodržen, ihned po ukončení budou odstraněny všechny dopravní
značky, které k zajištění sloužily.
37. OSaDŘ a Policie ČR si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat bezpečnost a
plynulost provozu na dotčené pozemní komunikaci.

Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Rallye Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín 1

Odůvodnění:
Žadatel podal dne 23.7.2021 žádost o povolení uzavírky provozu na pozemních komunikacích v rámci
akce konání 50. ročníku automobilové soutěže "Barum Czech Rally Zlín".
Silniční správní úřad vydal dne 28.7.2021 oznámení o zahájení řízení o uzavírce provozu na pozemních
komunikacích formou veřejné vyhlášky, na základě žádosti kterou dne 23.7.2021 podala společnost
Rallye Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín 1 z důvodu konání 50. ročníku automobilové
soutěže "Barum Czech Rally Zlín". Správní orgán tímto oznámením projednal žádost se všemi známými
účastníky řízení ve výše uvedené věci v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 a odst. 3 zákona o pozemních
komunikacích.
V souladu s § 36 odst. 1 a §39 odst. 1 správního řádu se všichni známí účastníci řízení mohli k
uvedenému návrhu vyjádřit do 3 pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
Dále všichni známí účastníci řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mohli
nahlédnout do spisového materiálu a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. K tomu byla
stanovena lhůta 3 pracovních dnů od ukončení výše uvedené lhůty pro podání vyjádření.
Dne 15. 8. 2021 obdržel Magistrát města Zlína stížnost na porušování zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“),
ke kterému mělo dojít v důsledku zveřejnění oznámení o zahájení řízení o uzavírce účelové pozemní
komunikace v k. ú. Lípa nad Dřevnicí, v úseku od křižovatky Zlín, Vizovice, Slušovice, přes Vyhlídku,
směrem do Želechovic nad Dřevnicí, a to z důvodu konání automobilových závodů Barum Rally. Tím
mělo být porušeno ustanovení § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích, upravující
podmínky zvláštního užívání pozemních komunikací, a zasaženo do vlastnických práv některých osob.
K uvedenému sdělujeme, že silniční správní úřad Magistrátu města Zlína není v daném případě místně ani
věcně příslušným správním orgánem pro rozhodování o zvláštním užití předmětné pozemní komunikace,
nýbrž pouze k rozhodování o povolení její uzavírky dle § 24 zákona o pozemních komunikacích. Pokud
se jedná o účelovou komunikaci, silniční správní úřad rozhodnutí o jejím případném zvláštním užití
nevydává, neboť § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích vyžaduje takového rozhodnutí pouze u
dálnic, silnic a místních komunikací.
Silniční správní úřad současně Vaši stížnost obsahově vyhodnotil jako vyjádření k návrhu na povolení
úplné uzavírky provozu na předmětné veřejně přístupné účelové komunikaci. Uzavírka předmětné veřejně
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přístupné účelové pozemní komunikace je povolována z důvodu konání 50. ročníku veřejně přístupné
sportovní akce Barum Czech Rally Zlín 2021, a to v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních
komunikacích. Na předmětné komunikaci je nutno uzavřít provoz z důvodu zajištění bezpečnosti
silničního a pěšího provozu při konání této sportovní akce, zajištění bezproblémového průjezdu vozidel
Integrovaného záchranného systému k trase závodu, k zajištění bezpečnosti účastníků automobilové
soutěže a uživatelů předmětné komunikace a mj. také k zabránění poškození předmětné veřejně přístupné
účelové komunikace.
Silniční správní úřad žádost podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil
a projednal podle § 24 odst. 2 písm. a) až d) zákona o pozemních komunikacích a podle § 24 zákona o
pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto
rozhodnutí.
V souladu s ust. §27 odst.1 a 3 správního řádu byli jako účastníci určeni:
Rallye Zlín, spol. s r.o., Hornomlýnská 3715, 760 01 Zlín 1,
Vlastníci pozemních komunikací, na kterých bude uzavřen provoz
Vlastníci pozemních komunikací, na kterých bude vedena objížďka
Obce na jejichž zastavěném území bude povolena uzavírka provozu
Obce na jejichž zastavěném území bude vedena objížďka
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

Poučení účastníků:
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 rozhodnutí 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.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek
podle § 42a zákona o pozemních komunikacích pro fyzické osoby nebo podle § 42b zákona o pozemních
komunikacích pro právnické osoby s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.

Bc. Gabriela Divoková
referentka stavebních a dopravních řízení

otisk úředního razítka
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Zasílá se Magistrátu města Zlína, Odbor kanceláře tajemníka, oddělení vnitřních služeb a níže uvedeným
Městským a Obecním úřadům se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení data
vyvěšení a sejmutí a o následné vrácení potvrzeného dokumentu správnímu orgánu. Zároveň žádáme o
zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Přílohy:
Situace dopravního značení
Vyjádření Koordinátora veřejné dopravy k omezení autobusové dopravy
Přepravní opatření Z-Group bus a.s.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží:
úřad pro vyvěšení písemnosti na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:
Magistrát města Zlína, Odbor kanceláře tajemníka, oddělení vnitřních služeb
Obecní úřad Březůvky, IDDS: c8zbutv
sídlo: Březůvky č.p. 1, 763 45 Březůvky
Obecní úřad Březnice, IDDS: 24passx
sídlo: Březnice č.p. 485, 760 01 Zlín 1
Obecní úřad Bohuslavice u Zlína, IDDS: kzybw3i
sídlo: Bohuslavice u Zlína č.p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína
Obecní úřad Doubravy, IDDS: jvgbsii
sídlo: Doubravy č.p. 45, 763 45 Březůvky
Obecní úřad Provodov, IDDS: twearem
sídlo: Provodov č.p. 28, 763 45 Březůvky
Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, IDDS: 59fb37m
sídlo: 4. května č.p. 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Obecní úřad Lípa, IDDS: csvarcz
sídlo: Lípa č.p. 118, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Obecní úřad Rajnochovice, IDDS: gx5bbtq
sídlo: Rajnochovice č.p. 144, 768 71 Rajnochovice
Obecní úřad Hošťálková, IDDS: ue9a97p
sídlo: Hošťálková č.p. 3, 756 22 Hošťálková u Vsetína
Obecní úřad Držková, IDDS: nzwa8n5
sídlo: Držková č.p. 106, 763 19 Kašava
Obecní úřad Kašava, IDDS: dzmbwwe
sídlo: Kašava č.p. 217, 763 19 Kašava
Obecní úřad Vlčková, IDDS: ukharhy
sídlo: Vlčková č.p. 136, 763 19 Kašava
Obecní úřad Chvalčov, IDDS: 7q8bew4
sídlo: Obřanská č.p. 145, 768 72 Chvalčov
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, IDDS: vqqbu36
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sídlo: Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Městský úřad Vsetín, IDDS: 75sb29d
sídlo: Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Městský úřad Otrokovice, IDDS: jfrb7zs
sídlo: nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2
Obecní úřad Ratiboř, IDDS: 24bb368
sídlo: Ratiboř č.p. 75, 756 21 Ratiboř u Vsetína
Obecní úřad Lhota u Vsetína, IDDS: 5yybyy7
sídlo: Lhota u Vsetína č.p. 211, 755 01 Vsetín 1
Obecní úřad Liptál, IDDS: ejfb2j3
sídlo: Liptál č.p. 331, 756 31 Liptál
Obecní úřad Jasenná, IDDS: 9mrarap
sídlo: Jasenná č.p. 190, 763 13 Jasenná u Vizovic
Obecní úřad Lutonina, IDDS: s7fat4k
sídlo: Lutonina č.p. 114, 763 12 Vizovice
Obecní úřad Zádveřice-Raková, IDDS: d63arin
sídlo: Zádveřice č.p. 460, Zádveřice-Raková, 763 12 Vizovice
Městský úřad Vizovice, IDDS: wwybt2j
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1007, 763 12 Vizovice
Městský úřad Vsetín, IDDS: 75sb29d
sídlo: Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1

žadatel (dodejky):
Rallye Zlín, spol. s r.o., IDDS: tkjv933
sídlo: Hornomlýnská č.p. 3715/7, 760 01 Zlín 1
účastníci (dodejky):
Vlastníci pozemních komunikací, na kterých bude uzavřen provoz
Vlastníci pozemních komunikací, na kterých bude vedena objížďka
Obce na jejichž zastavěném území bude povolena uzavírka provozu
Obce na jejichž zastavěném území bude vedena objížďka
Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

dotčené orgány:
Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní, IDDS: vqqbu36
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, IDDS: 75sb29d
sídlo: Svárov č.p. 1080, 755 01 Vsetín 1
Městský úřad Otrokovice, Odbor dopravně-správní, IDDS: jfrb7zs
sídlo: nám. 3. května č.p. 1340, 765 02 Otrokovice 2
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: w6thp3w
sídlo: Březinova č.p. 2819, 767 01 Kroměříž 1
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Vsetín, IDDS: w6thp3w
sídlo: Hlásenka č.p. 1516, 755 01 Vsetín 1
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství,
IDDS: scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 761 90 Zlín 1
Městský úřad Vizovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: wwybt2j
sídlo: Masarykovo nám. č.p. 1007, 763 12 Vizovice
Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm
sídlo: Nerudova č.p. 1, 779 00 Olomouc 9
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Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. veřejné dopravy, IDDS:
scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 791 90 Zlín 1
ostatní:
Z-Group a.s., IDDS: 3x3c4hz
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 258, Louky, 763 02 Zlín 4
Z-Group bus a.s., p. Hanulík, IDDS: 62ucdux
sídlo: Ohrada č.p. 791, 755 01 Vsetín 1
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
sídlo: Přílucká č.p. 213, 760 01 Zlín 1
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: bqjvv2r
sídlo: Peroutkovo nábřeží č.p. 434, Příluky, 760 01 Zlín 1
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., IDDS: 6i7dmjw
sídlo: Tř. Maršála Malinovského č.p. 874, 686 01 Uherské Hradiště 1
ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx
sídlo: Vítkovická č.p. 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
STUDENT AGENCY k.s., IDDS: puf4669
sídlo: náměstí Svobody č.p. 86/17, Brno-město, 602 00 Brno 2
BOBOSPED s.r.o., IDDS: hyzgbud
sídlo: Bystřice pod Lopeníkem č.p. 111, 687 55 Bystřice pod Lopeníkem
FTL - First Transport Lines, a.s., IDDS: mubp4t2
sídlo: Letecká č.p. 3647/8, 796 01 Prostějov 1
TQM - holding s.r.o., IDDS: wx87yup
sídlo: Těšínská č.p. 1028/37, Předměstí, 746 01 Opava 1
Transdev Morava s.r.o., IDDS: 9n22bb7
sídlo: Bozděchova č.p. 567/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., IDDS: bv4gfwe
sídlo: Podvesná XVII č.p. 3833, 760 01 Zlín 1

