
 

oprávněná úřední osoba:   Bc. Martin Bureš                  

e-mail:     martin.bures@mestokm.cz                               

odbor:   občansko správních agend    

datum:    12. července 2022 
oddělení:   dopravy a silničního hospodářství 

spisová značka:        MeUKM/060296/2022      
číslo jednací  MeUKM/060439/2022 

 
ROZHODNUTÍ 

Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství, jako 

příslušný silniční správní úřad (dále jen „ODSH KM“), dle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“), věcně a místně příslušný, dle § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění později vydaných předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti podané 

dne 2. 6. 2022 společnost IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 253 

22 257 (účastník řízení, dle § 27 odst. 1 správního řádu) zastoupena společností ZNAKOM s.r.o., 

Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 262 64 641 zastoupena panem Karlem Hanákem, nar. 29. 3. 1994, 

Příční č.p. 194, 697 38 /dále jen „žadatel“/ 

   

povoluje 
 

uzavírku (úplnou) na pozemní komunikaci 
podle § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 

zákon o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů 

 

Silnice:   II/432 

Místo: dle návrhu dopravního značení 

Důvod:   „Silnice II/432: Cetechovice, sesuv silnice“  

Termín: 11. 7. 2022 –  do 15. 10. 2022 

Odpovědná osoba:     Jaroslav Šťastný, IMOS Brno, a.s., tel.: 602 748 437 

Objízdná trasa: pro vozidla nad 7,5t: II/367 – I/50 – III/36746 (Kroměříž – Střížovice – Kvasice - 

Tlumačov – Otrokovice – Napajedla – Spytihněv – Babice – Huštěnovice – Staré 

město) 

Objízdná trasa: pro vozidla do 7,5t: II/432 – III/42815 – III/42825 – III/43339 – III/43346 – I/50 

(Cetechovice – Roštín – Zdounky - Honětice – Hoštice – Litenčice – Chvalnov-

Lísky) 

 

Podmínky realizace: 

1. Uzavírka bude označena, dle stanovení přechodné místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, 

které vydal: 

- ODSH KM pod č.j. MeUKM/058503/2022  

- Krajský úřad Zlínského kraje pod č.j. KUZL 57271/2022 

- Městský úřad Otrokovice pod č.j. DOP/30709/2022/TON 
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2. Označení zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po dobu trvání částečné 

uzavírky, dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích. Dopravní značení bude osazeno 

v souladu s TP - 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (druhé 

vydání). Přechodné dopravní značení bude osazeno v souladu se  zákonem o silničním provozu a vyhl. 

Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích.  

3. Trvalé značení, jež bude v rozporu se značením přechodným, bude stanoveným způsobem překryto 

nebo přelepeno, popř. dočasně odstraněno. Poté bude opět uvedeno do původního stavu. V případě 

nutnosti bude výše uvedené dopravní značení vhodným způsobem upraveno či doplněno. 

4. ODSH KM, má právo kontroly a určení dalších změn, než které byly schváleny, bude-li to vyžadovat 

bezpečnost silničního provozu nebo jiný veřejný zájem. 

5. Přechodné dopravní značení bude po provedení prací neprodleně odstraněno a žadatel obnoví 

původní trvalé dopravní značení.  

6. Silnice nebude mimo úsek stavby poškozována mechanismy, znečišťována, nebude na ni ukládán 

stavební materiál a nebude poškozováno svislé dopravní značení a mimo pracovní místo nebude 

omezen silniční provoz na dotčené silnici.  

7. Žadatel zajistí v případě nutnosti průjezd uzavírkou vozidlům integrovaného záchranného systému 

(dále jen „IZS“). 

8. Žadatel zajistí informování občanů o uzavírce. 

 

Odůvodnění: 
Žadatel podal dne 2. 6. 2022 žádost o povolení částečné uzavírky silnice II/432 z důvodu realizace 

stavby „Silnice II/432: Cetechovice, sesuv silnice“   

 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení podle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu.  

 

V souladu s ustanovením § 27 odst. 1 a 3 správního řádu a ustanovením § 24 odst. 2 zákona o 

pozemních komunikacích, byli jako účastníci řízení určeni: 

- IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 253 22 257 zastoupena 

společností ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 262 64 641 zastoupena panem Karlem 

Hanákem, nar. 29. 3. 1994, Příční č.p. 194, 697 38 Cetkovice  

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 760 23 Zlín, IČ: 709 34 860 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín, IČ: 659 93 390 

- Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 351 

- Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 763 61 Napajedla, IČ: 002 84 220 

- Město Otrokovice, Náměstí 3. května 1340, 765 02 Otrokovice, IČ: 002 84 301 

- Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město, IČ:  003 03 364 

- Obec Babice, Babice 508, 687 03 Babice, IČ: 002 90 777 

- Obec Cetechovice, Cetechovice 45, 768 02 Zdounky, IČ: 002 87 121 

- Obec Honětice, Honětice 73, 768 13 Litenčice, IČ: 479 30 276  

- Obec Hoštice, Hoštice 15, 768 13 Litenčice, IČ: 005 44 574 
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- Obec Huštěnovice, Huštěnovice 92, 687 03 Babice, IČ: 002 90 971 

- Obec Chvalnov-Lísky, Chvalnov 68, 768 05 Koryčany, IČ: 002 87 270 

- Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IČ: 002 87 385 

- Obec Roštín, Roštín 450, 76803 Roštín, IČ: 00287695 

- Obec Spytihněv, Spytihněv 359, 763 64 Spytihněv, IČ: 002 84 491 

- Obec Střížovice, Střížovice 55, 768 21 Kvasice, IČ: 002 87 784 

- Obec Tlumačov, Nádražní 440, 763 62 Tlumačov, IČ: 002 84 572 

- Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČ: 002 87 938 

- Městys Litenčice, Litenčice 97, 768 13 Litenčice, IČ: 002 87 431 

 

ODSH KM posoudil žádost, podle § 39 odst. 1 a 2 a vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, a která byla projednána s: 

- vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž bude vedena objízdná trasa, tj. 

majetkový správce silnic II. a III. třídy Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., vyjádření pod č. j. 

ŘSZKKM07415/22-225 ze dne 13. 6. 2022, dle § 24 odst. 2 písm. a) zákona o pozemních 

komunikacích  

- obcemi na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka tj. Město 

Kroměříž, Město Staré Město, Město Otrokovice, Město Napajedla, Obec Roštín, Obec Zdounky, Obec 

Chvalnov-Lísky, Obec Kvasice, Obec Hoštice, Obec Honětice, Obec Střížovice, Obec Tlumačov, Obec 

Spytihněv, Obec Babice, Obec Cetechovice, Obec Huštěnovice, Městys Litenčice, dle § 24 odst. 2 

písm. b) zákona o pozemních komunikacích 

- Obec Roštín vydala nesouhlas s úplnou uzavírkou bez udání důvodu. 

- Město Otrokovice vydalo nesouhlas s vedením objízdné trasy přes centrum města Otrokovice po 

silnici I/55 z důvodu zákazu vjezdu vozidel nad 7,5t; změna objízdné trasy je již reflektována 

v rozhodnutí o přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích vydané městským úřadem 

v Otrokovicích pod č.j. DOP/30709/2022/TON; nově je objízdná trasa vedena po ulici Objízdná. 

- Policií ČR, dopravním inspektorátem Kroměříž pod č. j. KRPZ-31983-9/ČJ-2022-150806, dopravním 

inspektorátem Zlín ze dne 29. 6. 2022 pod č.j. KRPZ-75661-3/ČJ-2022-150506, dle § 24 odst. 2 písm. 

d) zákona o pozemních komunikacích 

 

K vedení linkové autobusové dopravy se vyjádřil Krajský úřad Zlínského kraje, odd. veřejné dopravy – 

uzavírka se dotkne linky č. 771 901 Kroměříž-Střílky-Koryčany-Kyjov (Z-Group bus a.s.) – během prací 

nedojde k přesunutí ani uzavření zastávky veřejné linkové osobní dopravy a bude zajištěn bezpečný 

průjezd uzavírkou. 

 

Rozsah uzavírky byl projednán se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány, jejichž připomínky byly 

zapracovány do podmínek rozhodnutí. Uzavírka bude osazena přechodným dopravním značením, dle 

stanovení přechodné místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, které vydali ODSH KM, Krajský 

úřad Zlín, Městský úřad Kyjov a Městský úřad Uherské Hradiště. ODSH KM zjistil, že úplnou uzavírkou 

silnice III/43230 nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických 

a právnických osob a rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí uvedeno.  
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ODSH KM neuvedl do rozhodnutí všechny podmínky vlastníků komunikací. Porušení neuvedených 

podmínek ve výroku rozhodnutí je občansko – právním sporem. 

 

Jelikož se žadateli v plném rozsahu žádosti vyhovuje a ostatní účastníci se v souladu s ustanovením § 

36 odst. 3 správního řádu, vzdali práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bylo rozhodnutí vydáno na 

základě předložených podkladů. 

 

Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů, ode dne oznámení, u Krajského úřadu Zlínského 

kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, podáním u ODSH KM. 

 

Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný 

účinek. 

 

 

 

          

 

 

 

 

Bc. Martin Bureš 

referent odboru občansko správních agend 

odd. dopravy a silničního hospodářství 

 

Řízení zahájené ve smyslu § 24 zákona o pozemních komunikacích, není předmětem poplatku ve 

smyslu zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Rozdělovník:  

Účastníci řízení: (datová schránka) 

- Karel Hanák, ZNAKOM s.r.o. 

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín 

- Město Kroměříž 

- Město Napajedla 

- Město Otrokovice 

- Město Staré Město 

- Obec Babice 

- Obec Cetechovice 

- Obec Honětice  

- Obec Hoštice 

- Obec Huštěnovice 

- Obec Chvalnov-Lísky 

- Obec Kvasice 

- Obec Roštín 

- Obec Spytihněv 

- Obec Střížovice 

- Obec Tlumačov 

- Obec Zdounky 

- Městys Litenčice 

Dotčené orgány: (datová schránka) 

- Policie ČR, dopravní inspektorát Kroměříž 

- Policie ČR, dopravní inspektorát Zlín 

Na vědomí: (datová schránka) 

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  

- Rychlá záchranná služba Zlínského kraje  

- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. 

- Z-Group bus a.s. 

- Jaroslav Šťastný, odpovědná osoba 
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