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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Uherské Hradiště, odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako silniční správní úřad
příslušný dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném
znění ( dále jen zákon o pozemních komunikacích ), 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 Motoklub
Staré Město z.s., IČ 09888918, Velehradská č. p. 2230, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, ze
dne 21.3.2022 a po projednání s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, odd. majetkové správy Uh. Hradiště 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 KÚ Zlínského kraje, OD a SH Zlín pod čj.: KUZL 18612/2022 ze dne 1.3.2022
- stanovení dopravního značení MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí pod čj.
MUUH-SŽP/12901/2022/ZaplD ze dne 24.2.2022
- stanovení dopravního značení MěÚ Otrokovice, odboru dopravně správního pod čj. DOP/6733/2022/TON ze
dne 2.3.20224.3.2019
povoluje
uzavírku (úplnou) provozu na části silnice III/42826 a III/42824, k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště z
důvodu pořádání sportovní akce: XVIII. ročník motocyklových závodů „Slovácký okruh“. Pro zajištění
bezpečnosti a plynulosti provozu nařizuje objížďku.
Účastník řízení dle § 27, odst. 1 správního řádu:
Motoklub Staré Město z.s., IČ 09888918, Velehradská č. p. 2230, 686 03 Staré Město u Uherského
Hradiště
Pro realizaci stanovuje následující podmínky:
1.Uzavřený úsek: III/42826 ( až po napojení na silnici I/55 ) ve Starém Měste, ul. Velehradská a III/42824,
ul. Huštěnovská
Důvod uzavírky: XVIII. ročník motocyklových závodů „Slovácký okruh“.
2.Objížďka:
pro veškerou dopravu obousměrně:
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-

ve Starém Městě po silnici I/55 do Uh. Hradiště, dále po silnici II/497 do Bílovic, po silnici III/49724 do
Topolné a Napajedel a po silnici I/55 zpět do St. Města
- z Velehradu po silnici III/42821 do Tupes a Zlechova, po silnici III//05018 a I/50H do St. Města
pro osobní dopravu do 6 t a linkové autobusy obousměrně: po silnici I/55 ve St. Městě, dále po účelové
komunikaci u areálu Slezanu ve St. Městě s napojením na silnici III/42826
Zastávky linkové dopravy: dopravní obslužnost bude zajištěna autobusovými linkami ve stejném rozsahu
s vedením po objízdné trase
Nutno respektovat stanovisko KÚ Zlínského kraje, OD a SH ze dne 4.2.2022 pod čj. KUZL 11291/2022:
„Akce XVIII. ročník Slováckého okruhu se dotkne provozu linek vnitrostátní linkové osobní dopravy č. 802
374, 802 375, 802 376, 802 377 a 802 170 dopravce ČSAB BUS Uherské Hradiště a.s. a spoji uvedených
linkami nebudou obslouženy autobusové zastávky: Staré Město,,nám. Velké Moravy Staré Město, Tovární
Staré Město, nadjezd Tovární Staré Město,, Velehradská Staré Město,, nadjezd Velehradská Staré Město,
Huštěnovská.
Akce XVIII. ročník Slováckého okruhu se dále dotkne provozu linky vnitrostátní linkové osobní dopravy č.
823 992 dopravce ARRIVA autobusy a.s. a spoji uvedené linky nebudou obslouženy autobusové zastávky:
Spytihněv, Babice, Huštěnovice, Staré Město, nám. Velké Moravy.
Požadujeme zajištění informování cestující veřejnosti výlepem oznámení o neobsloužení dotčených
zastávek minimálně 3 dny předem.
Spoje výše uvedených linek budou vedeny dle vyjádření Koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
č. j. KVD 181/2022, jenž je přiloženo jako příloha tohoto stanoviska.
Po dobu trvání akce Slovácký okruh XVIII. ročník dojde k úplné uzavírce pozemních komunikací
I/55,III/42826 a III/42824.
Součástí rozhodnutí o uzavírce bude objízdná trasa pro autobusy veřejné linkové dopravy, protože ta po
dobu uzavírky nahrazuje trasy uvedené v licencích.
Žádáme o poskytnutí rozhodnutí o povolení uzavírky Koordinátorovi veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.,
který po obdržení rozhodnutí o uzavírce vydá přepravní opatření a pokyn objednatele a dopravcům ČSAD
BUS Uherské Hradiště a.s. a ARRIVA autobusy a.s.“.
Autobusové zastávky: autobusy zajišťující spoje linek 800050 a 800060 budou vedeny v úseku St. Město
,nadjezd - St. Město, žel.st. obousměrně po objízdné trase pro linkové autobusy po účelové komunikaci od
nadjezdu k areálu Slezan ve Starém Městě k silnici III/42826 a dále po stávajících komunikacích I. a III. třídy
na žel.st. ve Starém Městě. Po dobu uzavírky nebude obsloužena zastávka Staré Město, nám. Velké
Moravy; Staré Město, VeIehradská; Staré Město, nadjezd Velehradská; Staré Město, Tovární a Staré Město,
nadjezd Tovární.
- autobusy zajišťující spoje linky 800080 pojedou v úseku Huštěnovice - St. Město, hřbitov obousměrně z
Huštěnovic přes Traplice a Jalubí do St. Města k nadjezdu a dále po stejné trase jako linky 800050 a 800060.
Po dobu uzavírky nebude obsloužena zastávka Staré Město, nám. VeIké Moravy a Staré Město,
Huštěnovská.
- autobusy zajišťující spoje linky MHD 805001 budou vedeny přes St. Město po silnici č. I/50
Po dobu uzavírky nebudou obslouženy zastávky Staré Město, nám. Velké Moravy; Staré Město,
Velehradská; Staré Město, nadjezd Velehradská; Staré Město, nadjezd Tovární a Staré Město, Tovární.
Spoje linky 820004, 820231, 820235 pojedou obousměrně po objízdné trase ve Starém Městě po silnici č.
I/55, II/497 do Bílovic, III/49724 do Topolné a Napajedel, a dále po obvyklé trase spoje, když po celou dobu
uzavírky nebudou obslouženy zastávky: - Staré Město, hřbitov Huštěnovice, Babice, Spytihněv
3. Rozsah uzavírky: úplná krátkodobá
4. Termín uzavírky: 4.5.2019 v době 8.00 hodin - 21.00 hodin
5.5.2019 v době 8.00 hodin – 20.00 hodin
5. Dopravní značení: Podle schématu dopravního značení uzavírky schváleného Krajským ředitelstvím policie
Zl kraje, ÚOVS, DI Uh. Hradiště ze dne 23.2.2022 pod čj. KRPZ-19203-2/Čj-2022-151106 a Krajským
ředitelstvím policie Zl. kraje, ÚOVS, DI Zlín ze dne 4.2.2022 pod čj. KRPZ-15624-2Čj-202219-150506 a
stanovení dopravního značení KÚ Zlínského kraje, OD a SH Zlín pod čj.: KUZL 18612/2022 ze dne 1.3.2022,
stanovení dopravního značení MěÚ Uh. Hradiště, odboru stavebního úřadu a životního prostředí pod čj.
MUUH-SŽP/12901/2022/ZaplD ze dne 24.2.2022 a stanovení dopravního značení MěÚ Otrokovice, odboru
dopravně správního pod čj. DOP/6733/2022/TON ze dne 2.3.20224.3.2019a rozhodnutí o uzavírce na
dotčených silnicích I. třídy, vydaném KÚ Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Zlín .
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Nutno respektovat následující podmínky stanovené Krajským ředitelstvím policie Zl kraje, ÚOVS, DI Uh.
Hradiště ze dne 23.2.2022 pod čj. KRPZ-19203-2/Čj-2022-151106:
1.
Části úseků silnic 1/55, 111/42824, 111/42826 a místní komunikace v ulici Východní ve Starém Městě
budou uzavřeny dne 14. a 15. května 2022 v době od 7.00 hod. do 20.00 hodin (na dobu nezbytně nutnou).
2.
Z důvodu přeložky části úseku silnice I/55 (vyvolané z důvodu realizace výstavby D 55) je nutné v
místě napojení na silnici 111/42824 dbát zvýšené pozornosti a současně provést taková dopravně
bezpečnostní opatření, aby zde nedocházelo ke kolizním situacím.
3.
Po celou dobu uzavření pozemních komunikací budou objízdné trasy (na všech křižovatkách) řádně
vyznačeny příslušným dopravním značením (dopr. zn. IS 11b). Směrové tabule pro vyznačení objížďky
doporučujeme ve zvětšené velikosti. Dopravní značení bude umístěno tak, aby uzavření příslušného úseku
komunikace (rychlostní zkoušky) a vyznačení objízdné trasy bylo pro ostatní účastníky silničního provozu
jasné a zřetelné. Proto je nutné, aby prostory využívané závodními motocykly byly zabezpečeny tak, aby
nedošlo k ohrožení ostatních účastníků provozu pohybujících se v bezprostřední blízkosti uzavřeného území.
4.
Motocyklovými závody nesmí být ohrožena vlastní bezpečnost samotných jezdců, ale ani ostatních
účastníků závodu (diváků a pořadatelů). Prostory využívané závodními motocykly musí být zabezpečeny
tak, aby nedošlo k ohrožení ostatních účastníků provozu pohybujících se v blízkosti uzavřeného území
(včetně pěších a cyklistů).
5.
V nepřehledných a nebezpečných místech bude provoz závodních motocyklů od diváků řádně oddělen
příslušným bezpečnostním zařízením a to v celém úseku závodní trasy (dráhy). Přístup diváků do
nebezpečných míst a úseků (nebezpečných zón) bude zamezen (vyloučen) - požadavek bude zajištěn
pořadatelskou službou. Ve směrových a výškových obloucích, ale i v dalších nebezpečných a nepřehledných
místech budou provedena taková bezpečnostní opatření, která zamezí střetu motocyklu s ostatními
účastníky závodu.
6.
Pořadatel vyčlení prostor pro diváky a příslušným dopravně bezpečnostním opatřením zajistí jejich
bezpečnost.
7.
Po instalaci přechodného dopravního značeni dojde k rozporu se značením trvalým, které bude
překryto nebo dočasně odstraněno. Dočasná neplatnost dopravních značek může být řešena taktéž
škrtnutím páskou s oranžovo-černým pruhem, která musí být v šířce min. 50 mm a provedena z takového
materiálu, aby při odstraňování nedošlo k poškození činné plochy značky. Páska musí být z retroreflexního
materiálu třídy R'1 dle ČSN EN 12899-1.
8.
Kritické úseky a nebezpečný prostor bude vyznačen příslušnými cedulemi se správným označením
(jako např. „Zakázaný prostor" s příslušnými piktogramy apod.), hradícími páskami apod. Cedule musí být
umístěny tak, aby byly dobře viditelné, nejlépe 5 - 10 m od předmětné pozemní komunikace. Vymezení
prostorů pro diváky, ale také výjezdy z vedlejších polních cest nebo jiných pozemních komunikací či sjezdů,
budou řádně vyznačeny hradícími páskami nebo plachtovinou.
9.
Pořadatel akce v nebezpečných místech vytvoří a řádně zabezpečí únikové zóny.
10.
Sportovní podnik musí být organizován v souladu s Národními (popř. Mezinárodními) sportovními řády
včetně jejich příloh, standardních propozic a dalších předpisů vydaných Národní sportovní autoritou.
Součásti je i zabezpečeni akce, která podléhá přísným standardům.
11.
Pořadatel akce si vyžádá písemné vyjádření k zvláštnímu užívání pozemní komunikace od vlastníka
komunikace po které je závod veden (včetně rozhodnuti příslušného silničního správního úřadu). V případě,
že v době konání akce je v inkriminovaném úseku zajišťována veřejná linková osobni doprava nebo MHD,
je nutné si od provozovatelů a přepravců vyžádat kladná písemná stanoviska s uvedením náhradní trasy
přepravy. Všichni tito přepravci musí být s uzavřením dotčeného úseku a vyloučením veřejné dopravy včas
a dostatečně informováni.
12.
Vzhledem k tomu, že se jedná o dopravní akci většího rozsahu, bude akce zajištěna pořadatelskou
službou s dostatečným počtem řádně poučených a způsobilých osob (popř. městskou policii). Oprávněná
osoba musí být oblečena ve výstražném oblečení s oděvními doplňky z retroreflexního materiálu (v souladu
s přílohou č. 12 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů).
13.
Pořadatel v dostatečném časovém předstihu zajistí informovanost široké motoristické veřejnosti o
uzavření předmětných pozemních komunikací ve Starém Městě a o vedení náhradní objízdné trasy.
14.
Přechodné dopravní značky budou umístěny na samostatných dopravních sloupcích v příslušné
barevné úpravě a vzdálenost mezi nimi bude minimálně 30 m; tyto budou umístěny tak, aby se vzájemně
nepřekrývaly (i se stávajícím - trvalým dopravním značením).
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15.
V případě nepříznivého počasí a v době zhoršené viditelnosti (špatných klimatických podmínek)
doporučujeme na příčné uzávěře (dopr. zn. Z 2) instalovat výstražná světla typu 1 světelně sestavy. Sestava
světel bude pracovat ve výstražném režimu současného blikání všech světel popřípadě střídavého blikání
sudých a lichých světel. Současné blikání všech světel je světelný režim, kdy se rozsvěcují a zhasínají
všechna světla soupravy současně. Výstražná světla se umísťují nad zábranu. Krajní světla musí být v úrovni
konce zábrany Z 2. V noci musí být světelný bod podložen trvale svítícím pilotním světlem. V žádném případě
nesmí být na zábraně instalováno zábleskové výstražné světlo.
16.
Nepřehledné zatáčky budou vyznačeny vodícími tabulemi nebo jiným dopravně bezpečnostním
zařízením. V případě, že na trase budou využity i směrovací desky, bude jejich vzájemný odstup v podélném
směru 1 - 2 m, v příčném směru 0,6 - 1 m.
17.
Umístění bezpečnostního zařízení (v celém uzavřeném úseku) bude odpovídat příslušným normám,
nařízením a dalším předpisům týkajících se pořádání motocyklových závodů. Musí být respektovány všechny
požadavky směřující k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Za rozmístění (umístění, dodržení potřebné
vzdálenosti a zajištění potřebného počtu) bezpečnostních prvků podél celé tratě zodpovídá pořadatel akce.
Taktéž bude zajištěn bezpečný odstup a vzdálenost diváků od závodní tratě.
18.
Po celou dobu konání závodů zajistí pořadatel akce nepřetržitou kontrolu umístěného přechodného
dopravního značení podle schváleného projektu a doplněných podmínek. Taktéž bude zajištěna řádná
údržba dopravního značení a dopravního zařízení.
19.
Přechodné dopravní značení v základní velikosti v retroreflexním provedení bude umístěno dle
platných norem a předpisů (vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN EN 12899 -1, technických podmínek TP 66 a TP 65 ...).
20.
Ihned po skončení motocyklových závodů bude přechodné dopravní značení odstraněno a trvalé
uvedeno do původního stavu.
21.
V případě, že při závodech dojde k poškození vozovky výše uvedených silnic nebo jejich součástí či
příslušenství, bude závada neprodleně nahlášena vlastníku pozemní komunikace a v co nejkratším možném
termínu odstraněna. Povrch vozovky předmětných silnic bude uveden do původního stavu.
22.
Pokud dojde k znečištění vozovky, bude tato okamžitě očištěna.
23.
Případné změny v organizaci závodu nebo její trasy, související se změnou či úpravou přechodného
dopravního značení, požadujeme předem projednat s Dl Policie ČR Uherské Hradiště.
6. Po dobu uzavírky nutno pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu dodržet následující
podmínky:
a) Kontrola stavu dopravního značení musí být provedena denně. Odpovědná osoba: Petr Chmelař, tel.
605540757
b) ve smyslu §24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích musí být v době uzavírky umožněn přístup
k sousedním nemovitostem
c) Během doby konání motocyklových závodů ručí žadatel za bezpečnost silničního provozu v rozsahu jeho
úpravy dopravně inženýrskými opatřeními přijatými v souvislosti s uzavírkou. V nepřehledných a
nebezpečných místech, v celém úseku závodní trasy, bude provoz závodních motocyklů od diváků řádně
oddělen příslušným bezpečnostním zařízením. Přístup diváků do nebezpečných míst bude zamezen
(vyloučen) a dopravní opatření bude zajištěno pořadatelskou službou. Pořadatel vyčlení prostor pro
diváky a zajistí jejich bezpečnost.
7 . Musí být dodrženy všechny podmínky uvedené ve vyjádřeních:
- ŘSZK, p.o. , Zlín pod čj. ŘSZKUH 0001543/22-236 ze dne 24.2.2022, ze dne 28.3.2022
- ŘSD ČR, Správa Zlín, Zlín pod čj. SZ/0016/53200/2022/Ru ze dne 21.2.2022
- Město Uh. Hradiště ze dne 17.3.2022
- Město St. Město ze dne 4.3.2022 pod čj. MeUSM/01085/202
- Město Napajedla pod čj. SM/1761/2020/Ku ze dne 26.1.2022
- Obec Spytihněv ze dne 8.2.2022 pod čj. SPYT 98/2022/2
- Obec Bílovice ze dne 7.3.2022
- Obec Topolná ze dne 2.2.2022
- Obec Huštěnovice ze dne 25.1.2022 pod čj. OUHUST00762022
- Obec Babice ze dne 523.2.2022
- Obec Tupesy ze dne 15.3.2022
- Obec Zlechov ze dne 14.2.2022
- Obec Velehrad ze dne 14.3.2022 pod čj. Obve-191/2022
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- Koordinátor veřejné dopravy, Zlín ze dne 2.2.2022 pod čj. KVD 181/2022
- KÚ Zl. kraje, OD a SH ze dne 4.2.2022 pod čj. KUZL 11291/2022
8. Příslušné obecní úřady zajistí informování cestující veřejnosti o uzavírce. Oznámení o neobsloužení
autobusových zastávek ( viz výše) musí být vylepena na neobsloužených zastávkách min. 3 dny předem.
9. Žadatel o uzavírku je povinen ukončení uzavírky neprodleně nahlásit na odbor stavebního úřadu a
životního prostředí MěÚ Uh. Hradiště.
10.O povolení uzavírky a zvláštního užívání mimo působnost Města Uh. Hradiště jako obce s rozšířenou
působností nutno požádat příslušný silniční správní úřad.
11. Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště,
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.
Odůvodnění:
Žádostí ze dne 21.3.2022 požádal Motoklub z.s., se sídlem ve Starém Městě o vydání povolení k úplné
uzavírce části silnic III/42826 a III/42824 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště z důvodu konání sportovní
akce v úseku stanoveném ve výrokové části rozhodnutí.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu.
V souladu s § 27 odst. 3 správního řádu a § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích byli jako účastníci
řízení určeni:
- Motoklub z.s., se sídlem Velehradská 2230, 686 03 Staré Město
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4
- Zlínský kraj zastoupený Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, Zlín
- Město Uh. Hradiště, Masarykovo náměstí 19, Uh. Hradiště
- Město St. Město, Nám. Hrdinů 100, St. Město
- Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, Napajedla
- Obec Spytihněv, Spytihněv 359
- Obec Bílovice, Bílovice 70
- Obec Topolná, Topolná 420
- Obec Babice, Babice 508
- Obec Huštěnovice, Huštěnovice 92
- Obec Tupesy
- Obec Zlechov
- Obec Velehrad
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí jako silniční správní úřad přezkoumal předloženou žádost a
projednal ji s dotčenými orgány státní správy a známými účastníky řízení. Připomínky byly zapracovány do
podmínek rozhodnutí.
Žádost o uzavření silnice III/42826 a III/42824 a stanovení objízdných tras byla projednána s vlastníky
komunikací Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, Zlín, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, Zlín, Městem Starým Městem. Dopravní značení bylo stanoveno KÚ
Zlínského kraje, OD a SH Zlín, MěÚ Uh. Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí, MěÚ
Otrokovice, odborem SH po předchozích písemných vyjádření dotčených orgánů Policie. Vedení objízdné
trasy bylo projednáno se všemi dotčenými obcemi.
Účastníci řízení se vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák.
č. 500/2004 Sb., o správním řízení ( správní řád ).
Na základě závěrů projednání, stanovení přechodné úpravy provozu, vydaných příslušnými orgány, silniční
správní úřad zjistil, že úplnou uzavírku silnice III/42826 a III/42824 v k.ú. Staré Město u Uherského Hradiště a
nařízenou objížďkou za podmínek stanovených rozhodnutím, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena
práva a zájmy jiných organizací, fyzických či právnických osob a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského
kraje prostřednictvím odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Uherské Hradiště.
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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.
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Uherské Hradiště 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.
Otisk úředního razítka

Ing. Rostislav Novosad
vedoucí odboru
Rozdělovník
Účastníci řízení:
Město Uherské Hradiště, Masarykovo náměstí č. p. 19, 686 01 Uherské Hradiště 1
Datová schránka:
Motoklub Staré Město z.s., Velehradská č. p. 2230, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: PO_R,
7s97eiw
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci č. p. 546/59, 145 05 Praha 4, DS: PO_R, zjq4rhz
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, K Majáku č. p. 5001, 760 01 Zlín 1, DS: jjfsbqc
Město Staré Město, náměstí Hrdinů č. p. 100, 686 03 Staré Město u Uherského Hradiště, DS: 8tvb3cp
Město Napajedla, Masarykovo náměstí č. p. 89, 763 61 Napajedla, DS: OVM, rmzbckn
Obec Spytihněv, Spytihněv č. p. 359, Spytihněv, DS: OVM, 6m7b3ut
Obec Bílovice, Bílovice č. p. 70, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, DS: kn3bfhs
Obec Topolná, Topolná č. p. 420, 687 11 Topolná, DS: m4tbwty
Obec Babice, Babice č. p. 508, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: fqzbfmm
Obec Huštěnovice, Huštěnovice č. p. 92, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: OVM, escbnnv
Obec Velehrad, Hradišťská č. p. 231, 687 06 Velehrad, DS: OVM, psibark
Obec Tupesy, Tupesy č. p. 135, 687 07 Tupesy, DS: OVM, 4e2bav7
Obec Zlechov, Zlechov č. p. 540, 687 10 Zlechov, DS: OVM, gj6bjqf
Dotčené orgány:
Datová schránka:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Tř. Tomáše Bati č. p. 21, 761 90 Zlín,
DS: OVM, scsbwku
MěÚ Otrokovice, odbor dopravně-správní, nám. 3. května č. p. 1340, 765 02 Otrokovice 2, DS: OVM, jfrb7zs
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, J. A. Bati č. p. 5637, 760 01 Zlín 1, DS: w6thp3w
Na vědomí:
Datová schránka:
Správa a údržba silnic Slovácka, s.r.o., Pivovarská č. p. 514, Uherské Hradiště,, Jarošov, 686 01 Uherské
Hradiště 1, DS: PO, yrh3uzt
Obec Kudlovice, Kudlovice č. p. 39, 687 03 Babice u Uherského Hradiště, DS: i39at74
Obec Sušice, Sušice č. p. 54, 687 04 Traplice, DS: z8nargf
Obec Traplice, Traplice č. p. 404, 687 04 Traplice, DS: dwebaz9
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Obec Jalubí, Jalubí č. p. 135, 687 05 Jalubí, DS: OVM, x57bdvm
Obec Jankovice, Jankovice č. p. 15, 687 04 Traplice, DS: OVM, emjajm8
Obec Košíky, Košíky č. p. 172, 687 04 Traplice, DS: OVM, 3zkarb7
Obec Modrá, Modrá č. p. 170, 687 06 Velehrad, DS: OVM, i76bzz3
Obec Salaš, Salaš č. p. 85, 687 06 Velehrad, DS: sbeass3
ČSAD BUS Uherské Hradiště a.s., Tř. Maršála Malinovského č. p. 874, 686 01 Uherské Hradiště 1, DS: PO,
6i7dmjw
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká č. p. 213, Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: z3paa5u
Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, příspěvková organizace, Peroutkovo nábřeží č. p. 434,
Příluky, 760 01 Zlín 1, DS: PO, bqjvv2r
Uherskohradišťská nemocnice a.s., J. E. Purkyně č. p. 365, 686 06 Uherské Hradiště 6, DS: ytjgs2t
ČSAD Vsetín a.s., Ohrada č. p. 791, 755 01 Vsetín 1, DS: PO, 62ucdux
ČSAD Hodonín a.s. - Toptrans, Brněnská č. p. 48, 695 01 Hodonín 1, DS: PO, 3vqcdti
SONA, s.r.o., Částkov č. p. 145, 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště, DS: PO, gqp8cwj
Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o., Podvesná XVII č. p. 3833, 760 01 Zlín 1, DS: PO,
bv4gfwe
ARRIVA autobusy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim, DS: PO, x4kgvqt
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