
Obecní úřad Kněžpole
Kněžpole čp.125     PSČ  687 12

tel/fax   572 587 121
IČ 291013

V Kněžpoli dne 6.10.2015
Vyřizuje: Mgr. Petr Knot
Č.j.:         451/2015 
Tel/fax.:   572 587 121
e-mail.:   urad@knezpole.cz

*DSF63OP04L8P*

OSFER MORAVA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, s.r.o.
Jaktáře 1500
686 01 Uherské Hradiště

R O Z H O D N U T Í   

Obecní úřad Kněžpole jako  silniční  správní  úřad  příslušný dle   ust. § 40  odst. 5 písm.
c)zákona č. 13/1997 Sb.,  o pozemních komunikacích v platném znění ( dále jen zákon o
pozemních komunikacích ), věcně a místně příslušný dle ust. § 10 a § 11 odst. 1 písm. b)
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „ správní řád
„) posoudil žádost  firmy OSFER MORAVA UHERSKÉ Hradiště s.r.o., sídlem Jaktáře
1500,  686  01  Uherské  Hradiště, ze  dne  5.10.2015  a  po  projednání  s vlastníkem
komunikace Obcí Kněžpole, zastoupeném Mgr.Petrem Knotem a dotčenými  orgány a
organizacemi  podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení §
39 vyhl.  č.  104/1997 Sb.,  kterou se  zákon o pozemních komunikacích  provádí  a na
základě:

- stanovení dopravního značení MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního
prostředí pod čj. MUUH-SŽP/71130/2015/Zap ze dne 5.10.2015

  p o v o l u j e

uzavírku  částečnou provozu  místní  komunikace  mezi  křižovatkou  u  pohostinství  a
křižovatkou  u  č.p.  96  v místě  napojení  na  silnici  III/49729,  vše  k.ú.  Kněžpole  u
Uherského Hradiště, z  důvodu realizace stavby Revitalizace centra obce Kněžpole



Účastník řízení dle § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád:
OSFER MORAVA UHERSKÉ Hradiště s.r.o., sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 60709111
Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1.Úsek  omezení  provozu:  místní  komunikace  mezi  křižovatkou  u  pohostinství  a
křižovatkou  u  č.p.  96  v místěn  napojení  na  silnici  III/49729,  vše  k.ú.  Kněžpole  u
Uherského Hradiště v délce cca. 100 m

   Důvod  uzavírky: realizace stavby Revitalizace centra obce Kněžpole
2.Objížďka: nebyla stanovena
3. Rozsah uzavírky: částečná dlouhodobá uzavírka 
4. Termín uzavírky:  7.10.2015 – 30.11.2015
Dopravní značení: Podle schématu dopravního značení uzavírky schváleného Krajským
ředitelstvím policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště ze dne25.9.2015 pod čj. KRPZ-
61473-6/ČJ-2015-151106-BAN,  stanovení  dopravního  značení  MěÚ  Uh.  Hradiště,
odboru stavebního úřadu a životního prostředí pod čj. MUUH-SŽP/71130/2015/Zap ze
dne 5.10.2015

 5. Po dobu uzavírky nutno  pro zajištění bezpečnosti a plynulosti  silničního provozu 
dodržet následující podmínky:

      Odpovědná osoba:  Roman Zemek, tel. 602552499
  a) označení  uzavírky a objížďky  zabezpečí žadatel  na  vlastní  náklady  podle
plánu  schváleného  Policií  ČR  OŘ  DI  Uh. Hradiště, DI Zlín

  b) žadatel  před  zahájením prací  požádá o  provedení kontroly dopravního značení
Krajským ředitelstvím policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště

  c) orgány  policie  mají   právo  kontroly  a  určení  dalších doplňujících podmínek
tohoto rozhodnutí

6 . Musí být dodrženy všechny  podmínky uvedené ve vyjádřeních:
Krajské ředitelství  policie  Zl  kraje,  ÚOVS, DI Uh.  Hradiště  ze dne25.9.2015 pod čj.

KRPZ-61473-6/ČJ-2015-151106-BAN, MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a
životního prostředí pod čj. MUUH-SŽP/71130/2015/Zap ze dne 5.10.2015

7. Žadatel  o uzavírku  je povinen  ukončení uzavírky  neprodleně   nahlásit na obecní
úřad Kněžpole
8.  Žadatel  o  uzavírku  je  povinen  v dostatečném  předstihu  informovat  podnikatelské

subjekty a obyvatele dotčených ulic o částečné  uzavírce.
9. Obecní úřad Kněžpole, jako silniční správní úřad  si v  souladu  s   §  24  odst.  4

zákona   o     pozemních  komunikacích  vyhrazuje  právo  uvedené  povolení  omezit
nebo zrušit   při  nesplnění  podmínek,   případně bude -   li  toho vyžadovat  obecný
zájem.

a dále

uzavírku  (úplnou) provozu  místní  komunikace  mezi  křižovatkou  u  knihovny  a
křižovatkou u kostela Svaté Anny, vše k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště, z  důvodu



realizace stavby Revitalizace centra obce Kněžpole

Účastník řízení dle § 27, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád:
OSFER MORAVA UHERSKÉ Hradiště s.r.o., sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské 
Hradiště, IČ 60709111
Pro realizaci stanovuje následující podmínky:

1.Uzavřený   úsek:  místní  komunikace  mezi  křižovatkou  u  knihovny a  křižovatkou  u
kostela Svaté Anny, vše k.ú. Kněžpole u Uherského Hradiště v délce cca 120 m

   Důvod  uzavírky: realizace stavby Revitalizace centra obce Kněžpole
2.Objížďka: po komunikaci od křižovatky u č.p. 96 směrem k pohostinství a dále směr

k MŠ a  ke sportovnímu areálu a v opačném směru od sportovního areálu a od MŠ
k obecnímu úřadu a dále směrem podél pohostinství ke křižovatce u č.p. 96

3. Rozsah uzavírky: úplná dlouhodobá  
4. Termín uzavírky:  7.10.2015 – 30.11.2015
Dopravní značení: Podle schématu dopravního značení uzavírky schváleného Krajským
ředitelstvím policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště ze dne 25.9.2015 pod čj. KRPZ-
61473-6/ČJ-2015-151106-BAN,  stanovení  dopravního  značení  MěÚ  Uh.  Hradiště,
odboru stavebního úřadu a životního prostředí pod čj. MUUH-SŽP/71130/2015/Zap ze
dne 5.10.2015

 5. Po dobu uzavírky nutno  pro zajištění bezpečnosti a plynulosti  silničního provozu 
dodržet následující podmínky:

      Odpovědná osoba: Roman Zemek, tel. 602552499
  a) označení  uzavírky a objížďky  zabezpečí žadatel  na  vlastní  náklady  podle
plánu  schváleného  Policií  ČR  OŘ  DI  Uh. Hradiště, DI Zlín

  b) žadatel  před  zahájením prací  požádá o  provedení kontroly dopravního značení
Krajským ředitelstvím policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště

  c) orgány  policie  mají   právo  kontroly  a  určení  dalších doplňujících podmínek
tohoto rozhodnutí

6 . Musí být dodrženy všechny  podmínky uvedené ve vyjádřeních:
Krajské ředitelství  policie  Zl  kraje,  ÚOVS, DI Uh.  Hradiště  ze dne25.9.2015 pod čj.

KRPZ-61473-6/ČJ-2015-151106-BAN, MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a
životního prostředí pod čj. MUUH-SŽP/71130/2015/Zap ze dne 5.10.2015

7. Žadatel  o uzavírku  je povinen  ukončení uzavírky  neprodleně   nahlásit na obecní
úřad Kněžpole
8.  Žadatel  o  uzavírku  je  povinen  v dostatečném  předstihu  informovat  podnikatelské

subjekty a obyvatele dotčených ulic o úplné uzavírce.
9. Obecní úřad Kněžpole, silniční správní úřad,  si v  souladu  s   §  24  odst.  4 zákona  o

pozemních komunikacích vyhrazuje právo uvedené povolení omezit    nebo zrušit  při
nesplnění podmínek,  případně bude -  li toho vyžadovat obecný zájem.

O d ů v o d n ě n í :

Žádostí  ze dne 5.10.2015 požádala společnost OSFER MORAVA UHERSKÉ Hradiště



s.r.o., sídlem Jaktáře 1500, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 60709111 o  vydání povolení k
uzavírce  částečné provozu  místní  komunikace  mezi  křižovatkou  u  pohostinství  a
křižovatkou  u  č.p.  96  v místěn  napojení  na  silnici  III/49729,  vše  k.ú.  Kněžpole  u
Uherského  Hradiště  a  dále  k  uzavírce  úplné provozu  místní  komunikace  mezi
křižovatkou  u  knihovny  a  křižovatkou  u  kostela  Svaté  Anny,  vše  k.ú.  Kněžpole  u
Uherského Hradiště, z  důvodu realizace stavby Revitalizace centra obce Kněžpole

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s § 44 odst. 1 správního
řádu. Obecní úřad Kněžpole, jako silniční správní úřad přezkoumal předloženou žádost a
projednal ji s dotčenými orgány státní správy a známými účastníky. Jelikož se žadateli
v plném rozsahu žádosti vyhovuje a ostatní účastníci řízení se v souladu  s § 36 odst. 3
správního řádu vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo rozhodnutí vydáno
na základě předložených podkladů. 
Na  základě  závěrů  projednání,  silniční  úřad  zjistil,  že  uzavírkou  úplnou  místní
komunikace mezi křižovatkou u knihovny a křižovatkou u kostela Svaté Anny, vše k.ú.
Kněžpole u Uherského Hradiště a uzavírkou částečnou provozu místní komunikace mezi
křižovatkou u pohostinství a křižovatkou u č.p. 96 v místě napojení na silnici III/49729,
vše  k.ú.  Kněžpole  u  Uherského  Hradiště,  za  podmínek  stanovených  rozhodnutím,
nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a
právnických osob a rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí uvedeno.  

P o u č e n í   o   o d v o l á n í :
    
    Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému
úřadu  Zlínského  kraje  prostřednictvím  Obecního  úřadu  Kněžpole,  jako  silničního
správního  úřadu.  Pokud  Vám  nebylo  předmětné  rozhodnutí  doručeno  poštovním
doručovatelem přímo do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo
uloženo, potom se  za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli  až
následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě
se  lhůta  pro  příp.  podání  odvolání  nepočítá  od  faktického  převzetí  předmětného
rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti.
Odvolání  nutno  podat  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.

Podle § 24 odst. 4 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
novel odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Petr Knot
starosta
(elektronicky podepsáno)



Účastníci řízení ( datová schránka, doručenka ):
OSFER  MORAVA  UHERSKÉ  HRADIŠTĚ,  s.r.o.,  Jaktáře  1500,  686  01  Uherské
Hradiště
Obec Kněžpole, Kněžpole 125, 687 12 Bílovice

Dotčené orgány ( datová schránka ):
Krajské ředitelství policie ZL. Kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště, Velehradská třída 1217,
Uh. Hradiště

Na vědomí (datová schránka):
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Zlín
Zdravotní záchranná služba, Uh. Hradiště
Uherskohradišťská nemocnice, Uh. Hradiště
ČSAD BUS a.s. Uherské Hradiště
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