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Radek Topič, Zlínská 164, Kostelec, 763 14 Zlín 12

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ
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) a odst. 5 písm. b) 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 zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních
komunikacích, kterou dne 12.7.2022 podal pan
Radek Topič, Zlínská 164, Kostelec, 763 14 Zlín 12,
kterého zastupuje Dopravní značení Mana s.r.o., IČO 28273699, Květná 1684, 769 01
Holešov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie ČR DI Zlín a souhlasu vlastníka
komunikace statutárního města Zlín a majetkového správce komunikace Ředitelství silnic Zlínského
kraje, přísp. org. - podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
zvláštní užívání :
silnice III/49026, číslo úseku: 2, název úseku: Kapřín, uzlové staničení km cca 0,000 – km 0,500,
v termínu:

od 19. 8. 2022, 17:00 hod. do 21. 8. 2022, 14:00 hod.

silnice II/490 ul. Dlouhá, číslo úseku 24, název úseku Sokolská, uzlové staničení km cca 3,218 – km
3,424,
v termínu:

20.8.2022 od 11:25 hod. do 12:00 hod.

Stání vozidel na ul. Hradská a noční spanilá jízda
místní komunikace - ul. Hradská, Gahurova, ul. Díly VI, Štefánikova, silnice III/49026 (BřezůvkyKudlov-Zlín-Kudlov-Březůvky) číslo úseku: 1, název úseku: Kudlov, uzlové staničení km cca 0,000 –
km 8,574
v termínu:

19.8.2022 od 19:00 hod. do 23:00 hod.
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Spanilá jízda
sil. III/49026 (Březůvky), číslo úseku: 2, název úseku: Kapřín, uzlové staničení: km 0,000 – km 0,970;
sil. III/49020 (Březůvky – Provodov – Želechovice nad Dřevnicí), číslo úseku: 2, název úseku:
Provodov, uzlové staničení: km 0,000 – km 2,245 a číslo úseku: 1, název úseku: Zelené údolí, uzlové
staničení: cca km 0,000 – km 10,150;
silnice III/49026 (Zlín-Kudlov) číslo úseku: 1, název úseku: Kudlov, uzlové staničení km cca 3,240 –
km 8,574 - pouze v případě náhradní trasy
sil.II/490 (Zlín– Bohuslavice u Zlína – Doubravy), číslo úseku: 25, název úseku Březnice, uzlové
staničení cca km 0,000 – km 7,549 (cca km 0,000 – 2,550 v případě náhradní trasy), číslo úseku: 26,
název úseku: Bohuslavice, uzlové staničení km 0,000 – km 0,034 a číslo úseku 27, název úseku:
Bohuslavický kopec, uzlové staničení: cca km 0,000 – km 3,496;
sil. III/49023 (Doubravy – Březůvky), číslo úseku: 2, název úseku Císařská, uzlové staničení km 0,000 –
km 3,241 a číslo úseku: 1, název úseku Březůvky –OÚ, staničení km 0,000 – km 0,727,
sil. III/49026 (Březůvky), číslo úseku: 3, název úseku: Březůvky, uzlové staničení: cca km 0,000 –
km 0,441
sil. III/49019 (Březůvky), číslo úseku: 1, název úseku: Březůvky-spojka, uzlové staničení: cca
km 0,000 – km 1,267 - pouze v případě náhradní trasy
v termínu:

20.8.2022 od 9:40 hod. do 13:00 hod.
v rámci akce ,, 15. Truck Sraz Zlín 2022"

(dále jen "zvláštní užívání")
z důvodu: zajištění bezpečnosti při pořádání akce ,,15. Truck Sraz Zlín 2022"; výstavy vozidel
na ul. Hradská ve Zlíně a organizovaného průjezdu kolony nákladních vozidel sníženou rychlostí
při pořádání dvou vyjížděk „spanilé jízdy“.
Pro zvláštní užívání stanoví tyto podmínky:
1. Akce bude zajištěna dostatečným počtem odpovědných, řádně poučených pořadatelů, kteří budou
aktivně spolupracovat s hlídkami PČR a dbát jejich pokynů (zejména týkající se vyjížděk).
Vyjížďky nebudou zahájeny bez asistence PČR. U každé DZ č. „B 1“ bude fyzicky přítomen
pořadatel.
2. Akce proběhne v součinnosti s Policií České republiky a Městskou policií Zlín. Zodpovědná
osoba - Radek Topič, tel. 732 770 072 se v dostatečném předstihu, min. den před akcí,
zkontaktuje se zástupcem DI PČR Zlín pro případnou konzultaci pro zajištění akce.
3. Žadatel zajistí v dostatečném předstihu informovanost veřejnosti o omezení provozu na daných
pozemních komunikacích včetně oznámení médiím.
4. Předmětné části komunikací budou označeny dopravním značením a zařízením podle zákona
č. 361/2000 Sb. o silničním provozu a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon č. 361/2000 Sb.), vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s TP 66 – Zásady pro
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, v souladu s přechodnou úpravou
provozu vydanou Magistrátem města Zlín, odborem stavebních a dopravních řízení dne 5.8.2022,
č.j. MMZL 150603/2022/OSaDŘ/Hap a Krajským úřadem Zlínského kraje, odbor dopravy a
silničního hospodářství dne 2.8.2022 č.j.: KUZL 61551/2022.
5. Budou respektovány další podmínky uvedených stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích.
6. Požadovaná akce nebude v termínové kolizi s jinou akcí (stavbou) na předmětných úsecích
komunikací, nebude negativně ovlivněno jinou akcí (stavbou) ani nebude negativně ovlivňovat
jinou akci (stavbu), která by měla vztah k daným úsekům komunikací, např. vedení objížďky,
přechodná úprava provozu, jiné ZUK apod., popř. budou případné souběžné akce probíhat v
řádné koordinaci.
7. Uvedené zvláštní užívání komunikace dne 20.8.2022 ve Zlíně, v působnosti daného silničního
správního úřadu, navazuje na uzavírku provozu dne 20.8.2022 pro akci ,,20. Mezinárodní festival
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dechových orchestrů a folklorních souborů FEDO Zlín 2022" vydaná silničním správním úřadem
dne 9.8.2022 čj. MMZL 150545/2022. Obě akce budou probíhat v řádné koordinaci (kontaktní
osoba: Ing. Martin Červinka, tel. 739 016 196).
Bude respektováno písemné vyjádření a dodrženy podmínky DI PČR Zlín ze dne 11.7.2022
č.j. KRPZ-70954-5/ČJ-2022-150506, vyjádření ŘSZK, přísp.org. ze dne 20.7.2022, zn. ŘSZKZL
08719/22-213, vyjádření ŘSD ČR Správa Zlín ze dne 28.6.2022 zn..: SZ/071/53200/2022/Kn,
DSZO s.r.o. zn. DO 363/22 ze dne 4.7.2022 a Krajského úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy ze dne 18.7.2022 čj. KUZL 59273/2022
DOP.
Navržená náhradní trasa „spanilé jízdy“ dne 20.8.2022 musí být použita v případě, že na trase
plánované spanilé jízdy budou na silnici II/490 v Bohuslavicích u Zlína probíhat stavební práce
a provoz nebude veden plné šíři vozovky komunikace.
Během akce dne 20.8.2022 ve městě Zlín bude umožněn průjezd vozidlům MHD a to pouze na
pokyn pořadatele, policisty PČR nebo strážníka MPZ, za zvýšené opatrnosti a vyloučení pohybu
osob v jízdní dráze vozidla.
Noční spanilá jízda dne 19.8.2022 ve Zlíně nebude blokovat průjezd vozidel MHD déle než 15
min. Žadatel bude informovat o zahájení jízdy dispečerskou službu 15 min. před výjezdem na
tel. 5778052163.
Během večerní jízdy dne 19.8.2022 bude užívání zvukových výstražných znamení pouze
v souladu s ust. § 31 odst. 1, 4. zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů. Bude zajištěn plynulý odjezd vystavených vozidel z ul. Hradské a
samotný průjezd městem při dodržení dostatečných a bezpečných rozestupů mezi jednotlivými
nákladními vozidly (platí pro obě "Spanilé jízdy").
Spanilá jízda dne 20.8.2022 – před průjezdem trucků po tř. T. Bati ve Zlíně, bude umožněn
průjezd vozidel MHD linek 2 a 8 (odjezd ze zastávky nám. Míru v 11:21 hod.). Pořadatel
odsouhlasí přesný čas zahájení jízdy s dispečerskou službou na tel. 577052163.
Pořádáním této akce nesmí být v žádném případě ohrožena bezpečnost silničního provozu na
výše uvedených komunikacích. Osoby-pořadatelé, podílející se na zajištění bezpečného
přecházení vozovky 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 (zejména v souvislosti se zajištěním bezpečného průjezdu kolony
nákladních vozidel při obou "Spanilých jízdách". V této souvislosti upozorňujeme na nutnost
řádného poučení.
Pořadatelé oprávněni k zastavování vozidel při vjezdu do uzavřené části pozemní komunikace dle
§ 79 odst. 1 písm. m) zákona č.361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů jsou plnoleté osoby,
uvedené v příloze tohoto rozhodnutí. Tito jmenovaní pořadatelé budou mít u sebe při výkonu
oprávnění kopii zvl. užívání pozemní komunikace, musí být viditelně označeni a musí mít na
sobě oblečen výstražný oděv. Na požádání jsou tyto osoby povinny se prokázat policistovi kopií
povolení zvl. užívání.
Pořadatelé, nepodílející se na zastavování vozidel, budou vybaveni viditelnými reflexními prvky,
např. vestami s označením "Pořadatel". Upozorňujeme, že pořadatelé nejsou oprávněni regulovat
dopravu (řídit provoz) s výjimkou činnosti pořadatelů, kteří budou vykonávat činnost v souladu
s ust. § 79 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změnách některých zákonů v platném znění.
V souladu s vyjádřením DI PČR doporučujeme provedení viditelného číselného označení
nákladních vozidel, které budou registrovány na dané akci, a součástí registrace bude i uvedení
jména řidiče konkrétního vozidla a poučení řidičů všech vozidel registrovaných a zúčastněných
na Truck srazu zejména se zřetelem na zajištění bezpečného a plynulého průběhu všech aktivit v
souvislosti s pořádaným Truck srazem, zejména obou vyjížděk.
V případě pořádání obou "Spanilých jízd" požadujeme, aby osoby, které se budou jakkoliv
podílet na těchto jízdách a budou se v rámci jízd pohybovat na pozemních komunikacích u
kolony vozidel (např. při řazení kolony, pořizování dokumentace akce, při zastávkách pro
seskupení kolony apod.), byly řádně označeny reflexní vestou. Současně žadatel zamezí přístupu
diváků na místa, kde by byla ohrožena jejich bezpečnost.
Bude zajištěn průjezd vozidlům IZS po dobu trvání akce.
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20. Mimo prostor vymezený pro pořádání akce a její účastníky dle schválené situace nebudou
z profilu komunikace s běžným provozem prováděny žádné aktivity spojené s předmětnou akcí.
21. Komunikace musí být užívána tak, aby nedošlo k poškození a znečištění, případné znečištění je
žadatel povinen odstranit okamžitě vlastním nákladem. V případě poškození vozovky, součástí
nebo příslušenství komunikace je žadatel povinen v souladu s ustanovením § 28 zákona o
pozemních komunikacích tuto skutečnost neprodleně oznámit vlastníkovi pozemní komunikace.
22. Zabezpečit přístup ke všem zařízením umístěným v komunikaci a k veškerému podzemnímu
vedení, v případě havárie.
23. Žadatel zajistí údržbu daných ploch a jejich okolí tak, aby vlivem užívání nedošlo k závadám
ve schůdnosti a sjízdnosti.
24. Policie ČR a OSaDŘ MMZ si v souladu s § 25 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích
vyhrazuje právo uvedené povolení omezit nebo zrušit při nesplnění stanovených podmínek, nebo
bude–li to vyžadovat veřejný zájem.
25. Pořadatel akce si vyžádá povolení zvláštního užívání silnice I. třídy od věcně a místně
příslušného orgánu státní správy.
26. Za průběh zvláštního užívání a splnění podmínek zodpovídá: Radek Topič, Zlínská 164,
Kostelec, 763 14 Zlín 12, IČO 07234759, tel. 732 770 072.
Účastníci řízení podle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů:
Radek Topič, Zlínská 164, Kostelec, 763 14 Zlín 12

Odůvodnění:
Žadatel v souladu s § 40 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů podal dne 12.7.2022 žádost o povolení zvláštního užívání
komunikací v rámci akce ,,15. Truck Sraz Zlín 2022" v areálu Kapřín u obce Březůvky a dvou vyjížděk
„spanilé jízdy“.
OSaDŘ dne 14.7.2022 pod č.j. MMZL 138739/2022 oznámil všem známým účastníkům řízení
a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve výše uvedené věci a vyzval ve stanovené lhůtě k
vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Žadatel k žádosti doložil a k podkladům se vyjádřili DI PČR Zlín
dne 11.7.2022 pod č.j. KRPZ-70954-5/ČJ-2022-150506, SMZ dne 24.6.2022 pod čj. MMZL
121865/2022/02, ŘSZK, přísp.org. dne 20.7.2022, zn. ŘSZKZL 08719/22-213,ŘSD ČR Správa Zlín dne
28.6.2022 zn.: SZ/071/53200/2022/Kn, DSZO s.r.o. zn. DO 363/22 dne 4.7.2022 a Krajský úřad
Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy dne 18.7.2022 pod
čj. KUZL 59273/2022 DOP.
Silniční správní úřad žádost podle § 40 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a podle § 25 odst. 1 a 2 zákona o
pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil zvláštní užívání za podmínek stanovených ve výroku
tohoto rozhodnutí, protože byly splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, kterými jsou
předchozí souhlasy vlastníka komunikace a příslušného orgánu Policie České republiky.
V souladu s ust. § 27 odst.1 a 3 správního řádu byli jako účastníci určeni:
Radek Topič, Zlínská 164, Kostelec, 763 14 Zlín 12, Statutární město Zlín, Ředitelství silnic
Zlínského kraje, příspěvková organizace, Dopravní společnost Zlín- Otrokovice, s.r.o., Obec
Březůvky, Obec Provodov, Obec Želechovice nad Dřevnicí, Obec Březnice, Obec Bohuslavice u
Zlína, Obec Doubravy
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Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek
podle § 42a 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

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Příloha:
seznam osob, které jsou oprávněny zastavovat vozidla
situace zvláštního užívání komunikací
harmonogram průjezdu nákladních vozidel
Poplatek:
Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů položky 36 písm. a) ve výši 100 Kč.
Obdrží:
zástupce žadatele (dodejky):
Dopravní značení Mana s.r.o., Květná č.p. 1684, 769 01 Holešov
účastníci (dodejky):
Statutární město Zlín, nám. Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Dopravní společnost Zlín- Otrokovice, s.r.o., Podvesná XVII č.p. 3833, 760 01 Zlín 1
Obec Březůvky, Březůvky č.p. 1, 763 45 Březůvky
Obec Provodov, Provodov č.p. 28, 763 45 Březůvky
Obec Želechovice nad Dřevnicí, 4. května č.p. 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Obec Březnice, Březnice č.p. 485, 760 01 Zlín 1
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Obec Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zlína č.p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína
Obec Doubravy, Doubravy č.p. 45, 763 45 Březůvky
dotčené orgány:
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w
sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, odd. sil. hospodářství, IDDS:
scsbwku
sídlo: třída Tomáše Bati č.p. 21, 791 90 Zlín 1
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Fügnerovo nábřeží č.p. 5476, 760 01 Zlín 1
ostatní:
Technické služby Zlín, s.r.o., IDDS: 8yjuj99
sídlo: Záhumení V č.p. 321, Louky, 763 02 Zlín 4
Odbor dopravy Magistrátu města Zlína (50,ESSL), L. Váchy č.p. 602, 760 01 Zlín 1
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., IDDS: bv4gfwe
sídlo: Podvesná XVII č.p. 3833, 760 01 Zlín 1
Radek Topič, Zlínská č.p. 164, Kostelec, 763 14 Zlín 12
Městská policie Zlín (43, ESSL), Santražiny č.p. 3312, 760 01 Zlín 1
Obecní úřad Březůvky, Březůvky č.p. 1, 763 45 Březůvky
OBECNÍ ÚŘAD PROVODOV, Provodov č.p. 28, 763 45 Březůvky
Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, 4. května č.p. 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Obecní úřad Březnice, Březnice č.p. 485, 760 01 Zlín 1
Obecní úřad Bohuslavice u Zlína, Bohuslavice u Zlína č.p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína
Obecní úřad Doubravy, Doubravy č.p. 45, 763 45 Březůvky

