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

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení dopravně-správních řízení, jako
příslušný silniční správní úřad (dále jen ,,správní orgán'') dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5
písm. b) zákona č. 13/7997 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 oznamuje
podle ustanovení § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád“), zahájení správního řízení ve věci žádosti o povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace ze dne 12.07.2022, kterou 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")
ve věci povolení zvláštního užívání místních komunikací ve městě Zlíně a na silnicích č. II/490,
III/49026, III/49023, III/49019, III/49020 dle § 25 odst. 6 písm. e) zák. č. 13/1997 Sb., z důvodu pořádání
výstavy vozidel na ul. Hradská a dvou vyjížděk „spanilé jízdy“ nákladních vozidel v rámci akce „15.
Truck Sraz Zlín 2022“ dle situací
Na dobu:

dne 19.08.2022 od 19:00 do 23:00 hodin
dne 20.08.2022 od 09:40 do 13:00 hodin

Zvláštní užívání místních komunikací a silnic č. II/490, III/49026, III/49023, III/49019, III/49020 spočívá
v organizovaném průjezdu kolony nákladních vozidel sníženou rychlostí. Zvláštní užívání bude zajištěno
pořadatelskou službou a proběhne za asistence Policie ČR.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 a 2 správního řádu a § 25 odst. 1 zák. č. 13/1997 Sb.:
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
Dnem podání žádosti 12.07.2022 bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 44 odst. 1 správního
řádu.
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Magistrát města Zlína, odbor stavebních a dopravních řízení, oddělení dopravně-správních řízení, podle
ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu
oznamuje
všem známým účastníkům řízení, zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je zdejším
úřadem vedeno podle ust. § 25 zák. č. 13/1997 Sb. K žádosti byl doložen souhlas vlastníka místní
komunikace ve Zlíně statutárního města Zlín č.j.: MMZL 121865/2022/02 ze dne 24.06.2022, vyjádření
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín č.j.: SZ/071/53200/2022/Kn ze dne 28.06.2022, vyjádření
Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice, s.r.o. č.j.: DO 363/22 ze dne 04.07.2022, mapy Noční spanilé
jízdy, Spanilé jízdy, Spanilé jízdy - náhradní trasa (pokud budou probíhat v Bohuslavicích u Zlína
stavební práce a provoz nebude veden v plné šíři komunikace), ulice Hradské pro výstavu kamionů a třídy
Tomáše Bati pro průjezd centrem města Zlína a popis akce.
Účastníci řízení a jejich zástupci jsou oprávněni ve lhůtě do 05.08.2022 navrhovat důkazy, činit jiné
návrhy a mají právo vyjádřit v průběhu řízení své stanovisko. Dále oznamujeme, že v souladu s
ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost nahlédnout do spisového materiálu
a vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí. K tomu stanovujeme lhůtu 3 pracovních dnů od
ukončení výše uvedené lhůty pro podání vyjádření. Po uplynutí této 3denní lhůty správní orgán ve věci
rozhodne. Silniční správní úřad upozorňuje účastníky řízení, že tato třídenní lhůta slouží pouze k
seznámení se s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí a nejedná se o další lhůtu pro uplatnění
připomínek k předloženému návrhu.
Do spisu a podkladů řízení je možné nahlédnout na Oddělení dopravně správních řízení Odboru
stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína, náměstí Míru 12, 2. patro, dveře č. 320, příp. 321
(v úřední dny Po a St, mimo úřední dny po telefonické domluvě).
Poučení:
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení,
datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je
patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad
předkládá, jako jeho oprávněného držitele.
Každý, kdo činí úkony jménem právnické osoby, musí prokázat své oprávnění. V téže věci může za
právnickou osobu současně činit úkony jen jedna osoba.
Dagmar Doleželová
Referentka

otisk úředního razítka

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.
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Obdrží:
Dopravní značení Mana s.r.o., IDDS: ck4zkyk
sídlo: Květná č.p. 1684, 769 01 Holešov
Statutární město Zlín, nám. Míru č.p. 12, 760 01 Zlín 1
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1
Dopravní společnost Zlín- Otrokovice, s.r.o., IDDS: scfzkuj
sídlo: Podvesná XVII č.p. 3833, 760 01 Zlín 1
Obec Březůvky, IDDS: c8zbutv
sídlo: Březůvky č.p. 1, 763 45 Březůvky
Obecní úřad Březůvky, IDDS: c8zbutv
sídlo: Březůvky č.p. 1, 763 45 Březůvky
Obec Provodov, IDDS: twearem
sídlo: Provodov č.p. 28, 763 45 Březůvky
OBECNÍ ÚŘAD PROVODOV, IDDS: twearem
sídlo: Provodov č.p. 28, 763 45 Březůvky
Obec Želechovice nad Dřevnicí, IDDS: 59fb37m
sídlo: 4. května č.p. 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Obecní úřad Želechovice nad Dřevnicí, IDDS: 59fb37m
sídlo: 4. května č.p. 68, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
Obec Březnice, IDDS: 24passx
sídlo: Březnice č.p. 485, 760 01 Zlín 1
Obecní úřad Březnice, IDDS: 24passx
sídlo: Březnice č.p. 485, 760 01 Zlín 1
Obec Bohuslavice u Zlína, IDDS: kzybw3i
sídlo: Bohuslavice u Zlína č.p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína
Obecní úřad Bohuslavice u Zlína, IDDS: kzybw3i
sídlo: Bohuslavice u Zlína č.p. 185, 763 51 Bohuslavice u Zlína
Obec Doubravy, IDDS: jvgbsii
sídlo: Doubravy č.p. 45, 763 45 Březůvky
Obecní úřad Doubravy, IDDS: jvgbsii
sídlo: Doubravy č.p. 45, 763 45 Březůvky
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
Technické služby Zlín, s.r.o., IDDS: 8yjuj99
sídlo: Záhumení V č.p. 321, Louky, 763 02 Zlín 4
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

