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Rozhodnutí 
 Povolení omezení obecného užívání pozemních komunikací  

Výroková část: 
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „ODSH MěÚ Vizovice“), jako 
silniční správní úřad ve věcech veřejně přístupných účelových komunikacích příslušný podle ust. § 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 ust. § 10 a § 11 
odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
na základě žádosti ze dne 26.06.2020 o povolení uzavírky provozu na pozemních komunikací, vydává 
v souladu se správním řádem  
 
žadateli: KRESTA RACING s.r.o., IČ: 291 89 799,  se sídlem Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice, 
 

r o z h o d n u t í 
o povolení omezení obecného užívání pozemní komunikace celkovou uzavírkou provozu 

 
podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v místě: 
 
komunikace:  veřejně přístupná účelová komunikace v katastrálním území Všemina,   
                        (úsek: Všemina „Tenisové kurty“ pod vodní nádrží Všemina - penzion Koliba směrem k obci  
                        Trnava – dl. cca 1,40 km) 
v obci:             Všemina katastrální území: Všemina 
termín:            od nabytí právní moci rozhodnutí  – 31.12.2020 (max. 2 dny v měsíci, 10 dní v roce)   
                        s předchozím souhlasem vlastníka komunikací, v době od 08:00 – 16:00 hod. 
z důvodu:       testování závodních vozů žadatele 
trasa objížďky: vzhledem ke krátkodobosti a malému dopravnímu významu komunikací nebyla nařízena 
v rozsahu:       podle předložené situace uzavírky provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci v obci 
                           a k. ú. Všemina, zpracované společností Dopravní značení Mana s.r.o., IČ: 282 73 699. 
 
Omezení obecného užívání pozemních komunikací uzavírkou provozu se povoluje za předpokladu dodržení 
následujících podmínek: 
1.  Uzavírka provozu bude označena v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, podle Opatření obecné povahy, kterým byla stanovena přechodná úprava provozu, vydal 
ODSH MěÚ Vizovice dne 24.06.2020 pod č. j. MUVIZ 009747/2020, účinnost 29.06.2020. 

2.  Označení zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po celou dobu trvání uzavírky. 
3.  Termín uzavírky bude silničnímu správnímu úřadu ODSH MěÚ Vizovice oznámen 14 dní předem. 
     Konkrétní termíny budou vždy odsouhlaseny Obecním úřadem Všemina, Obecním úřadem Trnava. 
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4.  Testování nebude probíhat v době konání významných akcí v teritoriu. Testování nesmí být  
     v termínové kolizí s jinou akcí (stavbou) na předmětném úseku komunikace, nebude negativně ovlivněno   
     jinou akcí (stavbou) ani nebude negativně ovlivňovat jinou akci, která by měla vztah k danému úseku 
     komunikace, př. vedení objížďky, přechodná úprava provozu, apod., popř. budou případné akce probíhat 
     v řádné koordinaci.  
5.  Jakékoliv vjezdy do uzavřeného úseku komunikace (začátek a konec tratě i vjezdy z okolních 
     parcel budou fyzicky (ne dopravní páskou) uzavřeny dopravním značením a zařízením a vždy 
     s osobní účastí řádně označeného a poučeného pořadatele. 
6.  Testování nebude probíhat za snížené viditelnosti (max. tma, mlha, husté sněžení, hustý déšť 
     apod.). 
7.  Vzhledem k charakteru uvedené akce bude vždy před začátkem testovacích jízd proveden 

kontrolní průjezd celým uzavřeným úsekem z důvodu kontroly provedených bezpečnostních 
opatření a získání přehledu o situaci na uzavřených komunikacích a v jejich okolí. 

8.  Ve smyslu ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích musí být v době uzavírky umožněn 
přístup k sousedním nemovitostem.   

9.  V případě potřeby bude po celou dobu trvání uzavírky umožněn průjezd vozidlům integrovaného 
     záchranného systému do místa zásahu. 

10.  Budou respektována písemná vyjádření a připomínky PČR Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, 
    Dopravní inspektorát a dotčených obcí.  

11. Termín ukončení uzavírky bude dodržen, ihned po ukončení akce bude odstraněno dopravní značení  
    a zařízení, které k zajištění sloužilo. Komunikace včetně okolí budou neprodleně uvedeny do původního 
    stavu (nebo stavu, který byl schválen a stanoven).  

12.  Odpovědná osoba za organizování a zabezpečení celého průběhu uzavírky je jednatel společnosti  
     KRESTA RACING s.r.o., tel.: 775 775 577. 

13.  ODSH MěÚ Vizovice a PČR DI Zlín mohou stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat bezpečnost 
     a plynulost silničního provozu na dotčené pozemní komunikaci a v jejím okolí.  
 
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:  
KRESTA RACING s.r.o., IČ: 291 89 799,  se sídlem Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice 
 
Odůvodnění: 
ODSH MěÚ Vizovice obdržel dne 26.06.2020 od žadatele žádost o povolení omezení obecného užívání  
uvedené účelové komunikace v úseku Všemina „Tenisové kurty“ pod vodní nádrží Všemina po penzion 
Koliba směrem k obci Trnava celkovou uzavírkou provozu z důvodu testování závodních vozů žadatele 
(navazující úsek komunikace nacházející se v k. ú. Trnava u Zlína je označen dopravním značením B1 – 
Zákaz vjezdu všech motorových vozidel v obou směrech). Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní 
řízení.  
Přílohou žádosti byl mj. situační nákres uzavírky provozu na účelové komunikaci včetně dopravního značení 
zpracovaný společností Dopravní značení Mana s.r.o., IČ: 282 73 699; žádost s popisem organizace akce,  
souhlas vlastníka dotčených komunikací, tj. obec Všemina, IČ: 005 44 507, usn. Zastupitelstva obce č. 222, 
ze dne 27.01.2020 a souhlas vlastníka  navazujících pozemních komunikací ve správě obce Trnava, v k. ú. 
Trnava u Zlína ze dne 07.02.2020, č. 7.2.2020/5r.  
Stanovení přechodné úpravy provozu bylo provedeno opatřením obecné povahy, které vydal ODSH MěÚ 
Vizovice dne 24.06.2020 pod č. j. MUVIZ 009747/2020, sp. zn. S MUVIZ 009747/2020, účinnost dne 
29.06.2020. 
  
V souladu s ust. § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích byli jako 
účastníci řízení určeni: 

- KRESTA RACING s.r.o., IČ: 291 89 799,  se sídlem Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice, 
- obec Všemina, IČ: 005 44 507, se sídlem Všemina 162, 763 15 Slušovice, 
- obec Trnava, IČ: 002 84 581, se sídlem Trnava 156, 763 18 Trnava u Zlína. 

 
ODSH MěÚ Vizovice přezkoumal ve správním řízení předmětnou žádost a předložené podklady, z nichž 
vyplývá, že vlastník komunikací, obec Všemina, IČ:  005 44 507, s krátkodobou celkovou uzavírkou provozu 
souhlasí, stejně jako vlastník navazujících komunikací v k. ú. Trnava u Zlína; pozemní komunikace, na nichž 
bude provoz uzavřen, budou zajištěny pořadatelskou službou žadatele a řádně označeny dopravním 
značením a zařízením podle stanovení přechodné úpravy provozu č. j. MUVIZ 009747/2020 ze dne 
24.06.2020 v rozsahu situačního návrhu, který schválil dotčený orgán státní správy ve věcech bezpečnosti  
a plynulosti silničního provozu, tj. PČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, 
souhlasným stanoviskem č. j. KRPZ-58317-1/ČJ-2020-150506 dne 22.06.2020. Uzavření provozu na 
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uvedené veřejně přístupné účelové komunikaci je nutné z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu 
v průběhu testování závodních vozů žadatele. 
Podle správního orgánu jsou tak splněny zákonné podmínky k povolení uzavírky provozu na uvedené 
pozemní komunikaci předepsané zákonem o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou 
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Proto ODSH MěÚ Vizovice 
rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. 
Vzhledem k tomu, že se žadateli vyhovuje v plném rozsahu a další účastníci řízení se v souladu s ust. § 36 
odst. 3 správního řádu vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, vydal ODSH MěÚ Vizovice 
rozhodnutí na základě předložených podkladů. 

      
Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze dle ust. § 81 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, prostřednictvím ODSH MěÚ 
Vizovice. Rozhodnutí se oznamuje doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Jestliže 
si adresát uložené písemnosti ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, písemnost 
nevyzvedne, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Lhůta pro odvolání počíná 
běžet dnem následujícím po dni oznámení. 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.  
Odvolání musí mít náležitosti stanovené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, 
proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními 
předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 
 
ODSH MěÚ Vizovice v souladu ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích může udělené povolení 
omezit nebo zrušit při nesplnění podmínek stanovených tímto rozhodnutím. 
 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích). 
 

Otisk úředního razítka 
 
 
 
 

Bc. Marie Balusková v. r. 
(elektronicky podepsáno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
referent odboru dopravy                                                                                                                           
a silničního hospodářství 
 
 
Příloha:  
Situace s vyznačením uzavírky 
 
Poplatek:   
Řízení zahájené ve smyslu ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích není předmětem správního 
poplatku ve smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
ROZDĚLOVNÍK 
Účastníci řízení (do vlastních rukou): 

   KRESTA RACING s.r.o., IČ: 291 89 799, Družstevní 1047, 763 26 Luhačovice, IDDS: cvjgt9x 
Obec Všemina, Všemina 162, 763 15 Slušovice, IDDS: 7atbage 
Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava, IDDS: tzfbzzv 
 
Na vědomí: 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín, IDDS: bqjvv2r 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5ul 

     Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín, 
     IDDS: w6thp3w 

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, obvodní oddělení Vizovice, Slušovská ul. 425, 763 12 Vizovice 
(osobně) 
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