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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. 3. 2020, společností Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, Praha 1, IČ: 709 94 234,
zastoupena na základě plné moci společností SEKNE, spol. s.r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČ:
623 63 701 /dále jen „žadatel“/

povoluje
uzavírku (úplnou) provozu na silnici III/4349
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:
Objízdná trasa:

III/4349 ul. Tovačovská v obci Chropyně
železniční přejezd P7207
„Oprava přejezdové konstrukce a železničního svršku žel. přejezdu P7207“
19. 3. 2020 – 2. 4. 2020
Ivo Kelar, Správa železnic s.o., tel.: 606 686 004
III/4349 – II/436 – III/4348 – III/4349 (Chropyně – Kyselovice – Vlkoš – Zářičí)

Podmínky realizace:
1. Uzavírka železničního přejezdu bude označena v souladu se zákonem o provozu na pozemních
komunikacích a vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích,
dle stanovení přechodného dopravního značení, které vydal:
- ODSH KM, spis. zn. MeUKM/015143/2020, č.j. MeUKM/015397/2020.
- Magistrát města Přerova, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ: 00301 825, spis. zn.
MMPr/041765/2020/IV, č.j. MMPr/056636/2020/IV
Označení zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky.
Dopravní značení bude osazeno v souladu s TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích.
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2. Žadatel o uzavírku učiní taková opatření, aby během prací nedošlo k úrazu třetích osob.
3. Silnice III/4349 nebude mimo úsek stavby poškozována, nebude na ní skladován stavební materiál a
po skončení stavby bude uvedena do původního stavu. Zhotovitel odstraní veškeré závady ve sjízdnosti
nebo schůdnosti na silnici III/4349 způsobené stavbou.
4. ODSH KM si vyhrazuje právo kontroly a určení dalších změn, než které byly schváleny, bude-li to
vyžadovat bezpečnost silničního provozu nebo jiný veřejný zájem.
5. V době uzavírky žel. přejezdu P7207 v Chropyni budou dočasně neobslouženy autobusové zastávky
Záříčí,,ObÚ; Záříčí,,Plučisko a Záříčí,,u mostu.

Odůvodnění:
ODSH KM posoudil žádost o povolení úplné uzavírky silnice III/4349 v místě železničního přejezdu
P7207 v Chropyni, v termínu 19. 3. 2020 – 2. 4. 2020, podanou žadatelem dne 2. 3. 2020 z důvodu
realizace stavby „Oprava přejezdové konstrukce a železničního svršku železničního přejezdu P7207“.
Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1, 3 správního řádu:
- Správa železnic s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ: 709 94 234, zastoupena na základě plné
moci společností SEKNE, spol. s. r. o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČ: 623 63 701
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ: 709 34 860
- Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov, IČ: 709
60 399
- Město Chropyně, nám. Svobody 29, 768 11 Chropyně, IČ: 002 87 245
- Obec Kyselovice, Kyselovice 189, 768 11 Chropyně, IČ: 002 87 393
- Obec Zářičí, Zářičí 25, 768 11 Chropyně, IČ: 002 87 903
- Obec Vlkoš, Ke Mlýnu 206, 751 19 Vlkoš, IČ: 006 00 865
Žádost o uzavírku byla projednána s:
- vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena a po níž má být vedena objížďka, tj.
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., vyjádření ze dne 28. 2. 2020, pod č. j. ŘSZKKM01450/20-225,
Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, pod č.j. SSOK-JH 3785/2020, dle § 24 odst. 2
písm. a) zákona o pozemních komunikacích
- obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objízdná trasa, tj. Město
Chropyně, Obec Kyselovice, Obec Vlkoš, Obec Zářičí, dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních
komunikacích
- provozovatelem dráhy tj. Správa železnic, s.o. (žadatel), dle § 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních
komunikacích
- Policií ČR, dopravním inspektorátem Kroměříž, vyjádření ze dne 19. 2. 2020, pod č.j. KRPZ-209421/ČJ-2020-150806, Policií ČR, dopravním inspektorátem Přerov, vyjádření ze dne 3. 3. 2020, pod č.j.
KRPM-22758-1/ČJ-2020-140806, dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích
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Účastníci řízení se vzdali práva vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí, podle § 36 odst. 3
správního řádu.
ODSH KM dospěl k závěru, že žádosti lze vyhovět s podmínkami, které jsou uvedeny ve výrokové části
tohoto rozhodnutí, aniž by byly ohroženy dotčené zájmy, zejména bezpečnost a plynulost silničního
provozu.

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.

Libor Hájek
referent odboru občansko správních agend
odd. dopravy a silničního hospodářství
Řízení zahájené dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, není předmětem poplatku ve smyslu
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění později vydaných předpisů.
Rozdělovník:
Účastníci řízení: (datová schránka)

- SEKNE, spol. s. r. o
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.
- Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih
- Město Chropyně
- Obec Kyselovice
- Obec Zářičí
- Obec Vlkoš
Dotčené orgány: (datová schránka)

- Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy, odd. silničního hospodářství, veřejná doprava
- Policie ČR, dopravní inspektorát Kroměříž, Přerov
- Magistrát města Přerova
Na vědomí: (datová schránka)

- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
- Rychlá záchranná služba Zlínského kraje
- KRODOS BUS, a.s.
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o.
- Město Kroměříž, tisk

