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město Otrokovice, nám. 3. května 1340, 765 02  Otrokovice 2 

 

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) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení 
zvláštního užívání podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 15.3.2016 podalo 

město Otrokovice, IČO 00284301, nám. 3. května 1340, 765 02  Otrokovice 2 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Statutárního města Zlín, obcí Březnice, Bohuslavice 
u Zlína a Šarovy, Ředitelství silnic a dálnic, Policie České republiky Dopravní inspektorát Zlín   a souhlasu vlastníka 
komunikace Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizace -  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 

p o v o l u j e 

zvláštní užívání pro: 

průjezd konvoje motocyklů, k.ú. Zlín 

 
MOTOBESIP 2016 - RESTART 2016  - 09.04.2016 od 13,00 do 15.00h  /náhradní termíny 16.04.2016, 23.04.2016 
ve stejných hodinách/  
Dotčené komunikace: II/490, II/497 dle schválené situace 
 
MOTOBESIP 2016 – MIDNIGHTRIDE 2016 – 04.06.2016 od 22,00 do 24,00h /náhradní termíny 11.06.2016, 
18.06.2016 ve stejných hodinách/ 
Dotčené komunikace: II/490 dle schválené situace 
 
MOTOBESIP 2016 – SHUTDOWN 2016 – 01.10.2016 od 13,00 do 14,00h /náhradní termíny 08.10.2016, 
15.10.2016 ve stejných hodinách/ 
Dotčené komunikace: II/490, II/497 dle schválené situace 
(dále jen "zvláštní užívání")  
 

Pro zvláštní užívání stanoví tyto podmínky: 
1. Bude respektováno písemné vyjádření DI PČR Zlín ze dne 24.03.2016 č.j. KRPZ-27375-1/ČJ-2016-1500DP a 

vyjádření ŘSZK,přísp.org. ze dne 17.03.2016, č.j. ŘSZKZL 01487/16-21. 
2. Akce proběhne za asistence hlídek Policie ČR. 
3. Žadatel zajistí bezpečnost silničního provozu na dotčených  komunikacích.  
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4. Všichni účastníci akce musí za jízdy dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, včetně ustanovení § 58 
uvedeného zákona. 

5. Akce bude zajištěna pořadatelskou službou a v součinnosti s Policií České republiky. Žadatel zajistí, aby Policie 
ČR poskytla potřebnou součinnost pro krátkodobé uzavírky provozu při průjezdu křižovatkami. Provoz  bude 
řízen  osobami oprávněnými v souladu s ust. § 79 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění.  

6. Pořádáním této akce nesmí být v žádném případě ohrožena bezpečnost silničního provozu na výše uvedených 
komunikacích. Žadatel zajistí dostatečný počet  řádně poučených odpovědných osob, které budou vybaveny 
reflexní vestou a budou dohlížet na bezpečnost silničního provozu a dbát pokynů Policie ČR. 

7. Žadatel zajistí v dostatečném předstihu informovanost veřejnosti  o pořádání akce na daných pozemních  
komunikacích.  

8. Pořadatel akce odpovídá v době pořádání akce za všechny škody, které  v souvislosti s akcí mohou vzniknout 
účastníkům silničního provozu, na silničním majetku, případně třetím osobám.  

9. Při průběhu akce nesmí dojít k poškození silničního tělesa, silničního příslušenství nebo ke znečištění silnice a 
to ani diváky. Případné znečištění či poškození je žadatel povinen odstranit okamžitě vlastním nákladem.  

10. OSaDŘ MMZ a DI Policie ČR Zlín si vyhrazuje právo stanovit další podmínky, bude-li si to vyžadovat 
bezpečnost a plynulost provozu na dotčené pozemní komunikaci, event. souhlasné stanovisko změnit, omezit 
nebo zrušit při nesplnění stanovených podmínek. 

11. V případě porušení výše uvedených podmínek, může odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města 
Zlína dle ust. § 25, odst. 3 zák.č. 13/1997 Sb., rozhodnout o odnětí  povolení ke zvláštnímu užívání pozemní 
komunikace   

12. Nové povolení lze udělit na základě podání nové žádosti, nejdříve však po uplynutí tří let od nabytí právní moci 
rozhodnutí o odnětí povolení. 

13. Za dodržení podmínek rozhodnutí zodpovídá Ing. Michal Konečný nar. 30.12.1982, bytem Hložkova 1906, 765 
02 Otrokovice, tel.: 732 323 231.  

14. Pořadatel akce si vyžádá povolení zvláštního užívání navazujících pozemních komunikací od věcně a místně 
příslušných orgánů státní správy. 

 
Účastníci řízení podle ust.§ 27 odst.1 zákona 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů: 
Město Otrokovice, náměstí 3.května 1340, 765 23 Otrokovice, IČO 00284301 

 

 

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 15.3.2016 žádost o povolení zvláštního užívání. 
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. Souhlas ke zvláštnímu 
užívání vydal vlastník dotčené komunikace – Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace ze dne 
17.03.2016, č.j. ŘSZKZL 01487/16-21. Bylo doloženo vyjádření  DI Policie ČR  ve Zlíně ze dne 24.03.2016 č.j. 
KRPZ-27375-1/ČJ-2016-1500DP. Dále bylo doloženo vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín ze dne 
18.03.2016 č.j.: SZ/0038/53200/2016-Pa, souhlas Statutárního města Zlín, obcí Šarovy, Bohuslavice u Zlína, 
Březnice, Březolupy, Bílovice, Topolná. 

 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1 
Michal Konečný, Hložkova č.p. 1906, 765 02  Otrokovice 2 
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Poučení účastníků: 
V souladu s ustanovením § 68 odst. 5 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. 
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 ve 3 stejnopisech u 
správního orgánu, který napadené rozhodnuti 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. 
 
  
Dagmar Doleželová      otisk úředního razítka 

osoba oprávněná vést řízení dle  
zákona o pozemních komunikacích 

 
  

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši 100 Kč byl 
zaplacen. 
  
 
Obdrží: 

stavebník (dodejky): 
město Otrokovice, nám. 3. května č.p. 1340, 765 02  Otrokovice 2 
  
účastníci (dodejky): 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku č.p. 5001, 760 01  Zlín 1 
Michal Konečný, Hložkova č.p. 1906, 765 02  Otrokovice 2 
  
dotčené orgány státní správy: 
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, IDDS: w6thp3w 
  
ostatní: 
Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 761 40  Zlín 1 
Městská policie Zlín, Santražiny č.p. 3312, 760 01  Zlín 1 
Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: scsbwku 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, IDDS: zjq4rhz 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u 
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: bqjvv2r 
Obec Březnice, IDDS: 24passx 
Obec Bohuslavice u Zlína, IDDS: kzybw3i 
Obec Šarovy, IDDS: 4vcbrnw 
Obec Březolupy, IDDS: c69b2dg 
Obec Bílovice, IDDS: kn3bfhs 
Obec Topolná, IDDS: m4tbwty 
Město Napajedla, IDDS: rmzbckn 
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