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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“), podle § 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 je „správní řád“), 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
„ŘSZK“)

povoluje
uzavírku (úplnou) silnice, místní komunikace a veřejně přístupné účelové
komunikace
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
Žadatel:

Ing. Marek Šimík, U Rybníčku 374, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, (účastník
řízení, dle § 27 odst. 1 správního řádu)
Silnice:
III/36726 (v úseku křížení s polní cestou u Měrůtek)
III/36735 (v úseku křiž. III/36739 Velké Těšany – křiž. III/36744 Tabarky)
III/36736 (v úseku Těšnovice – křiž. III/36739 Bařice)
III/36739 (v úseku křiž. III/36736 Bařice – křiž. III/36735 Velké Těšany)
III/36744 (v úseku křiž. III/36735 Tabarky – křiž. III/43220 Kudlovská dolina)
III/43220 (v úseku křiž. III36744 – Kostelany)
III/42817 (v úseku křiž. III/42825 Zdounky – křiž. III/43215 Nětčice)
III/43215 (v úseku křiž. III/42817 Nětčice – křiž. III/42825, III/43339 Troubky)
III/42825 (v úseku křiž. III/43339, III/43215 Troubky – křiž. III/42817 Zdounky)
Místní komunikace:
Hanácké náměstí v Kroměříži
Veřejně přístupná účelová komunikace: Postoupky - Zlobice
Důvod:
konání sportovní akce „I. ročník RALLY KROMĚŘÍŽ“
Termín:
7. 9. 2019 (06:00 hodin – 18:00 hodin)
Odpovědná osoba:
Ing. Marek Šimík, tel: 602 425 105
Objízdná trasa:
Rychlostní zkouška (dále jen „RZ“) 2, 5, 8 Morkovice - Počenice-Tetětice –

Srnov – Věžky – Rataje – Šelešovice - Zdounky
RZ 3, 6, 9 Kvasice – Střížovice – Jarohněvice - Kostelany
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Podmínky realizace:
1. Uzavírka bude označena, dle stanovení přechodné místní úpravy provozu na pozemní komunikaci,
které vydal ODSH KM, pod spisovou zn. MeUKM/073739/2019, č. j. MeUKM/073881/2019.
Označení zabezpečí žadatel na vlastní náklady a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírek.
2. Jednotlivé úseky budou uzavřeny pro diváky vytyčením označení „Zákaz vstupu“ do prostoru
minimálně 4 hod. před průjezdem 1. závodního vozidla a pořadatelská služba zajistí min 1 hod. před
průjezdem 1. závodního vozidla zákaz vstupu do těchto prostor a zákaz vjezdu všech vozidel na
uzavřený úsek trati. Během uzavírky ve zvláštních případech tj. průjezd autobusové dopravy, vlaku,
vozidla Policie ČR, IZS – bude závod zastaven a umožněn průjezd.
3. Žadatel zajistí v případě nutnosti průjezd uzavírkou vozidlům integrovaného záchranného systému
(dále jen „IZS“). Při vjezdu vozidel IZS na trať bude závod zastaven.
4. Žadatel zajistí informování občanů o uzavírce a přístup k nemovitostem v předmětném uzavřeném
úseku komunikace na povolení pořadatele (do doby před průjezdem 1. jezdce v probíhající rychlostní
zkoušce).
5. ODSH KM má právo kontroly a určení dalších podmínek, než které byly schváleny, bude-li to
vyžadovat bezpečnost silničního provozu nebo jiný veřejný zájem.
6. V místech napojení komunikací nižších tříd na komunikace v režimu uzavírek (místní komunikace,
účelové komunikace, sjezdy z polních cest, apod.) bude zamezen vjezd vozidel zábranou a fyzickým
dohledem pořadatelské služby. Při přesunu vozidel účastníků akce mezi jednotlivými rychlostními
zkouškami po silnicích II/367, II/432, III/36724, III/36734, III/36735, III/42817, III/43215, III/43218,
III/43220, III/43223 a při najíždění do technického zázemí v prostoru Hanáckého náměstí v Kroměříži
bude v plném rozsahu dodržován zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (dále
jen „zákon o silničním provozu“).
7. Žadatel zajistí, aby při průjezdu RZ nedošlo k neoprávněnému vstupu osob či vjezdu vozidel na trať
závodu dostatečným počtem pořadatelů.
8. Žadatel zajistí při RZ 2, 5, 8 – Nětčice, Zdounky v místech křížení silnice III/43215 se železničním
přejezdem P7323 a silnice III/42825 se železničním přejezdem P7321 trati Kroměříž - Zborovice
ukončení měřeného úseku rychlostní zkoušky v dostatečné vzdálenosti před železničními přejezdy, tak
aby účastníci rallye přejížděli železniční přejezdy již jako běžní účastníci silničního provozu a tedy plně
v souladu se zákonem o silničním provozu.
9. Žadatel umožní průjezd autobusů uzavírkami za asistence pořadatelské služby.
10. Po ukončení závodu je žadatel povinen neprodleně obnovit původní trvalé dopravní značení.

Odůvodnění:
ODSH KM posoudil žádost o povolení úplné uzavírky silnice III/36726 (v úseku křížení s polní cestou u
Měrůtek) III/36735 (v úseku křiž. III/36739 Velké Těšany – křiž. III/36744 Tabarky) III/36736 (v úseku
Těšnovice – křiž. III/36739 Bařice) III/36739 (v úseku křiž. III/36736 Bařice – křiž. III/36735 Velké
Těšany) III/36744 (v úseku křiž. III/36735 Tabarky – křiž. III/43220 Kudlovská dolina), III/42817 (v úseku
křiž. III/42825 Zdounky – křiž. III/43215 Nětčice), III/42825 (v úseku křiž. III/43339, III/43215 Troubky –
křiž. III/42817 Zdounky), III/43215 (v úseku křiž. III/42817 Nětčice – křiž. III/42825, III/43339 Troubky),
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III/43220 (v úseku křiž. III36744 – Kostelany), místní komunikace Hanácké náměstí v Kroměříži a
veřejně přístupné účelové komunikace Postoupky - Zlobice, kterou podal dne 28. 8. 2019 Ing. Marek
Šimík, U Rybníčku 374, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic, z důvodu konání sportovní akce „I. ročník
RALLY KROMĚŘÍŽ“ dne 7. 9. 2019.
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:
- Ing. Marek Šimík, U Rybníčku 374, 533 52 Staré Hradiště u Pardubic
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 760 23 Zlín, IČ: 709 34 860
- Správa železniční dopravní cesty s.o., Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČ: 709 94 234
- Město Kroměříž, odbor služeb, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 351
- Obec Lutopecny, Lutopecny 1, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 474
- Obec Zlobice, Zlobice 77, 768 31 Zlobice, IČ: 002 87 954
- Obec Bařice-Velké Těšany, Bařice 8, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 024
- Obec Vrbka, Vrbka 69, 768 21 Kvasice, IČ: 479 30 284
- Obec Kostelany, Kostelany 48, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 253
- Obec Jarohněvice, Jarohněvice 83, 768 01 Jarohněvice, IČ: 005 44 515
- Obec Střížovice, Střížovice 55, 768 21 Kvasice, IČ: 002 87 784
- Obec Kvasice, A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice, IČ: 002 87 385
- Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky, IČ: 002 87 938
- Obec Šelešovice, Šelešovice 93, 767 01 Kroměříž, IČ: 708 90 587
- Obec Rataje, Rataje 139, 768 12 Rataje, IČ: 002 87 679
- Obec Věžky, Věžky 61, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ: 002 87 865
- Obec Počenice - Tetětice, Počenice 74, 768 33 Morkovice - Slížany, IČ: 002 87 601
- Město Morkovice - Slížany, Náměstí 115, 768 33 Morkovice-Slížany, IČ: 002 87 504
Žádost o uzavírku byla projednána s:
- vlastníky pozemních komunikací, které budou uzavřeny, tj. majetkový správce silnic II. a III. třídy
ŘSZK, souhlas pod č. j. ŘSZKKM07752/19-225 a vlastníky účelových komunikací tj. Město Kroměříž,
Obec Lutopecny, Obec Zlobice, 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, Obec Zlobice, Obec Zdounky, Město Morkovice-Slížany, Obec Počenice-Tetětice, Obec
Věžky, Obec Rataje, Obec Šelesovice, Obec Bařice-Velké Těšany, Obec Vrbka, Obec Kvasice, Obec
Střížovice, Obec Jarohněvice, Obec Kostelany, dle § 24 odst. 2 písm. b) zákona o pozemních
komunikacích
- Policií ČR, vyjádření pod č.j. KRPZ-98381-1/ČJ-2019-150806, dle § 24 odst. 2 písm. d) zákona o
pozemních komunikacích
K vedení linkové autobusové dopravy se vyjádřil Krajský úřad Zlínského kraje, odd. veřejné dopravy
pod č.j. KUZL 56403/2019 DOP.
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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 vydal ODSH KM.
ODSH KM zjistil, že úplnou uzavírkou silnice III/36726 (v úseku křížení s polní cestou u Měrůtek)
III/36735 (v úseku křiž. III/36739 Velké Těšany – křiž. III/36744 Tabarky) III/36736 (v úseku Těšnovice –
křiž. III/36739 Bařice) III/36739 (v úseku křiž. III/36736 Bařice – křiž. III/36735 Velké Těšany) III/36744
(v úseku křiž. III/36735 Tabarky – křiž. III/43220 Kudlovská dolina), III/43220 (v úseku křiž. III36744 –
Kostelany), III/42817 (v úseku křiž. III/42825 Zdounky – křiž. III/43215 Nětčice), III/42825 (v úseku křiž.
III/43339, III/43215 Troubky – křiž. III/42817 Zdounky), III/43215 (v úseku křiž. III/42817 Nětčice – křiž.
III/42825, III/43339 Troubky), místní komunikace Hanácké náměstí v Kroměříži a veřejně přístupné
účelové komunikace Postoupky - Zlobice, nebudou nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a zájmy
jiných organizací, fyzických a právnických osob a rozhodl tak, jak je ve výrokové části rozhodnutí
uvedeno.
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.
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 občansko správních agend
odd. dopravy a silničního hospodářství

Řízení zahájené ve smyslu ust. § 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: (datová schránka)
Účastníci řízení:
- Ing. Marek Šimík (osobně doručeno)
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.
- Správa železniční dopravní cesty s.o.
- Město Kroměříž, odbor služeb
- Obec Lutopecny
- Obec Zlobice
- Obec Zdounky
- Obec Šelešovice
- Obec Rataje
- Obec Věžky
- Obec Bařice-Velké Těšany
- Obec Vrbka
- Obec Kvasice
- Obec Střížovice
- Obec Jarohněvice
- Obec Kostelany
- Město Morkovice - Slížany
Dotčené orgány:
- Krajský úřad Zlínského kraje, veřejná doprava
- Policie ČR, dopravní inspektorát Kroměříž
Na vědomí:
- Rychlá záchranná služba Zlínského kraje
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
- KRODOS BUS a.s.
- Město Kroměříž, tisk
- Obec Troubky-Zdislavice
- Obec Zborovice
- Obec Litenčice
- Obec Hoštice
- Obec Honětice
- Obec Lubná
- Obec Sulimov
- Obec Karolín
- Obec Nová Dědina
- Obec Roštín
- Obec Cetechovice
- Obec Chvalnov-Lísky

