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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend-odd. dopravy a silničního hospodářství, jako
příslušný silniční správní úřad, (dále jen „silniční správní úřad“), dle § 40 odst. 4 písm. a), zák.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), zák.č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění později vydaných předpisů (dále jen „správní řád“), na základě žádosti
společnosti SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 262 71 303, (účastník řízení, dle §
27 odst. 1, správního řádu), zastoupena na základě plné moci společností ZLINMARK DZ s.r.o., Pod
Šternberkem 306, 763 02 Zlín-Louky, IČ: 042 62 701, zastoupená na základě plné moci Ing. Jakubem
Doleželem, Moravské Málkovice 47, 682 01 Vyškov, (dále jen „žadatel“), po souhlasu vlastníka
komunikace Zlínského kraje zastoupeného na základě zmocnění ve zřizovací listině, ze dne 27. 9.
2001, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., K majáku 5001, 760 23 Zlín, IČ: 709 34 860, (dále jen
„vlastník komunikace“)

povoluje

uzavírku (úplnou) provozu na silnici III/43346 a nařizuje objížďku
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:
Místo:
Důvod:
Termín:

Odpovědná osoba:
Trasa objížďky:
Trasa objížďky BUS:

III/43346
Litenčice (Dvůr Marie) – Lísky
„Oprava silnice III/43346“
6. 6. 2017 – 31. 10. 2017
I. etapa km 8,400 – km 10,160
II. etapa km 10,160 – km 11,020
Ing. Petr Klement, tel.: 737 256 137
III/43346, III/43345, II/432, III/42825, III/43339, (Lísky – Chvalnov – Cetechovice
– Roštín – Zdounky – Honětice – Hoštice - Litenčice)
Po dobu uzavírky bude vedena veřejná linková doprava dopravce KRODOS
BUS a.s. přes území Jihomoravského kraje bez zastávek a to obousměrně ze
Zlínského kraje po silnici I/50, přes obce Kožušice, Malínky a Brankovice a po
silnicích III/43341 a III/43344 ve směru na Kunkovice.

Uzavírka komunikace se povoluje za splnění těchto podmínek:
1. Uzavírka bude označena v souladu se zák.č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění později vydaných předpisů a vyhláškou Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se
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provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů, jak bylo
stanoveno přechodné dopravní značení silničním správním úřadem:
- Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství pod
spis. zn.: MeUKM/020195/2017, č.j. MeUKM/023123/2017,
- Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem dopravy pod č.j. KUZL 31913/2017, KUSP 31913/2017
po projednání s Policií ČR, dopravním inspektorátem Kroměříž, pod Č.j. KRPZ-53686-1/ČJ-2017150806
2. Označení zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po dobu trvání 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).
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. Silnice III/43346 nebude mimo úsek stavby poškozována mechanismy, znečišťována, nebude
poškozováno svislé dopravní značení a mimo označené omezení nebude omezen silniční provoz na
dotčené silnici.
5. Žadatel o uzavírku zajistí informování občanů o uzavírce a přístup k sousedním nemovitostem v
předmětném uzavřeném úseku komunikace, dle § 24 odst. 4, zákona o pozemních komunikacích.
6. Náhrada případných následných škod na objízdné trase se uskuteční na náklad žadatele o uzavírku
a objížďku, dle § 24 odst. 6, zákona o pozemních komunikacích.
7. Žadatel o uzavírku zajistí:
- průjezd autobusům veřejné linkové dopravy dopravce KRODOS BUS a.s. v obci Chvalnov-Lísky k
autobusové točně v Lískách (aut. zastávka Chvalnov-Lísky,Lísky). Tato podmínka neplatí v období od
01. 08. do 03. 09. 2017, kdy tato autobusová zastávka nebude obsloužena
- spoje ve směru z/do Litenčic do Lísek veřejné linkové dopravy dopravce KRODOS BUS a.s. budou
vedeny přes území Jihomoravského kraje bez zastávek a to obousměrně ze Zlínského kraje po silnici
I/50, přes obce Kožušice, Malínky a Brankovice a po silnicích III/43341 a III/43344 ve směru na
Kunkovice
- informování cestující veřejnosti, např. vylepením oznámení o neobsloužení zastávky nejméně 5 dnů
před uzavírkou
8. Silniční správní úřad, má právo kontroly a určení dalších změn, než které byly schváleny, bude-li to
vyžadovat bezpečnost silničního provozu nebo jiný veřejný zájem.

Odůvodnění:
Žadatel podal, dne 17. 5. 2017, žádost o povolení uzavírky silnice III/43346 v úseku mezi obcí Litenčice
(Dvůr Marie) - Lísky, z důvodu opravy silnice III/43346 v termínu 6. 6. – 31. 10. 2017.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení, podle ustanovení § 44 odst. 1, správního řádu.
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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:
- SKANSKA a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, IČ: 262 71 303, zastoupena na základě plné moci
společností ZLINMARK DZ s.r.o., Pod Šternberkem 306, 763 02 Zlín-Louky, IČ: 042 62 701,
zastoupená na základě plné moci Ing. Jakubem Doleželem, Moravské Málkovice 47, 682 01 Vyškov
- 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
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, 656 09 Brno, IČ: 659 93 390
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno IČ: 709 32 581
- Městys Litenčice, Litenčice 97, 768 13 Litenčice, IČ: 002 87 431
- Obec Chvalnov-Lísky, Chvalnov 68, 768 05 Koryčany, IČ: 002 87 270
- Obec Cetechovice, Cetechovice 45, 768 02 Zdounky, IČ: 002 87 121
- Obec Roštín, Roštín 450, 768 03 Roštín, IČ: 002 87 695
- Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČ: 002 87 938
- Obec Honěnice, Honětice 73, 768 13 Litenčice, IČ: 479 30 276
- Obec Hoštice, Hoštice 15, 768 13 Litenčice, IČ: 005 44 574
- Obec Kunkovice, Kunkovice 30, 768 13 Litenčice, IČ: 054 45 82
- Městys Brankovice, Náměstí 101, 683 32 Brankovice, IČ: 002 91 668
- Obec Kožušice, Kožušice 97, 683 33 Nesovice, IČ: 003 72 498
- Obec Malínky, Malínky 75, 683 33 Malínky, IČ: 003 73 451
Žádost o uzavírku byla projednána:
- s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka, dle § 24
odst. 2 písm. a):
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (dále jen „ŘSZK“), pod č. j. ŘSZKKM/04262/17-225
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín, pod č.j. SZ/0054/53200/2017/Ru
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, pobočka Brno
- s obcemi, na jejímž zastavěném území je nařízena objížďka, dle § 24 odst. 2 písm. b):
- Městys Litenčice, Brankovice, obce Chvalnov-Lísky, Cetechovice, Roštín, Zdounky, Honětice, Hoštice,
Kunkovice, Kožušice, Malínky
- s Policií ČR, dle § 24 odst. 2 písm. d)
K přesunutí autobusových zastávek se vyjádřil Krajský úřad Zlínského kraje, odd. veřejné dopravy a
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy.
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.
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Rozsah uzavírky byl projednán se všemi účastníky řízení a dotčenými orgány, jejich připomínky byly
zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Po projednání, stanovení přechodné úpravy provozu,
silniční správní úřad zjistil, že úplnou uzavírkou provozu na silnici III/43346 v úseku Litenčice (Dvůr
Marie) - Lísky, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy jiných organizací, fyzických a
právnických osob a rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 -ti dnů, ode dne oznámení, u Krajského úřadu
Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, podáním u Městského úřadu Kroměříž, odboru
občansko správních agend-odd. dopravy a silničního hospodářství.
Podle § 24 odst. 4, zákona o pozemních komunikacích, nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí
odkladný účinek.

Libor Hájek
referent odboru občansko správních agend
odd. dopravy a silničního hospodářství

Řízení zahájené ve smyslu § 24, zákona o pozemních komunikacích, není předmětem poplatku ve
smyslu zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.

Příloha – Situace dle textu
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Rozdělovník:
Účastníci řízení: (doručováno datovou schránkou)

- Jakub Doležel, ZLINMARK DZ s.r.o.
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR; správa Zlín, pobočka Brno
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.
- Městys Litenčice
- Obec Chvalnov-Lísky
- Obec Cetechovice
- Obec Roštín
- Obec Zdounky
- Obec Honěnice
- Obec Hoštice
- Obec Kunkovice
- Městys Brankovice
- Obec Kožušice
- Obec Malínky
Dotčené orgány: (doručováno datovou schránkou)

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a sil. hosp., veřejná doprava
- Policie ČR, dopravní inspektorát Kroměříž
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy
Na vědomí: (doručováno datovou schránkou)

- Hasičský záchranný sbor Zlín
- Rychlá záchranná služba Zlín
- Město Kroměříž, tisk
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
- KRODOS BUS a.s.
- Obec Troubky-Zdislavice
- Obec Zborovice
- Město Morkovice-Slížany
- Obec Střílky

