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Č. j.:  JMK 52590/2016 Sp. zn.: S - JMK 49401/2016/ODOS/Re  Brno 15.04.2016  
   
   
   

 

R O Z H O D N U T Í  

 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), 
pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic I. třídy, na základě podnětu 
právnické osoby COLAS CZ, a.s., sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, podaného v zastoupení 
(na základě doložené plné moci) právnickou osobou DOKA, s.r.o., sídlem Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 634 
71 752 (účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, dále jen „správní řád“,dále jen žadatel) doručeného na náš úřad dne 31.03.2016, podle § 24 odst. 
2 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s  § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  
 

p o v o l u j e    u z a v í r k u 

silnice: I/54 Slavkov - Kyjov - Veselí nad Moravou - státní hranice  

             v k.ú. Žarošice a Archlebov (úsek mezi obcemi), okres Hodonín, kraj Jihomoravský 

v místě km: cca 15,050 – 16,780 (aktuálního provozního staničení silnice)       
Druh uzavírky: částečná i úplná 
Důvod uzavírky: rekonstrukce vozovky silnice I/54        
Realizace stavby (uzavírky a vedení objízdných tras) bude probíhat následovně: 
 částečná uzavírka řízená SSZ pro veškerou dopravu vč. BUS - průjezd stavbou  
termín: od 25. 04.2016 do 29.04.2016 a dále  09.05.2016 do 22.05.2016  
BEZ OBJÍZDNÝCH TRAS 
 
 úplná uzavírka pro veškerou dopravu vč. linkových BUS a N.A.D. (uzavřen celý úsek opravované 

komunikace I/54)  
termín: od 30.04.2016 do 01.05. 2016 a od 07.05.2016 do 08.05. 2016 (oprava propustků) 
Objízdná trasa pro BUS -  obousměrně po trase III/41923 od křižovatky silnic I/54 x III/41923 - místní 
komunikace obce Dražůvky vedoucí přes autobusovou zastávku Dražůvky - III/41923 - MK obce Násedlovice 
vedoucí přes autobusovou zastávku Násedlovice, mlýn - III/41922 - II/419 
Objízdná trasa pro veškerou dopravu (mimo BUS) – obousměrně po trase II/419 přes obec Násedlovice do 
obce Čejč - po sil. II/380 do obce Hovorany (sil. II/422) přes obce Šardice a Svatobořice-Mistřín do města 
Kyjov – po sil. I/54 přes obec Strážovice do obce Archlebov 
 
 úplná uzavírka mimo linkových BUS a N.A.D. (průjezd stavbou umožněn pouze BUS a  N.A.D.)   
termín: od 02.05.2016 do 06.05.2016 
Objízdná trasa pro veškerou dopravu (mimo BUS) – obousměrně po trase od křiž. I/54 x II/419 přes obec 
Násedlovice do obce Čejč - po sil. II/380 do obce Hovorany (sil. II/422) přes obce Šardice a Svatobořice-
Mistřín do města Kyjov – po sil. I/54 přes obec Strážovice do obce Archlebov 
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Podmínky uzavírky silnice I/54: 
1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky a objížďky.  

Realizace dopravního značení bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, bude v souladu se stanoviskem 
Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravního inspektorátu, Svatopluka 
Čecha 7, 695 01  Hodonín (dotčený orgán) ze dne 18.03.2016 pod č.j. KRPB-68733-1/ČJ-2016-060606, 
doplněno dne 30.03.2016 pod č.j. KRPB-68733-4/ČJ-2016-060606,  bude v souladu se stanovením 
dopravního značení vydaným KrÚ JMK, odborem dopravní správy dne 15.04.2016 (Opatření obecné 
povahy), které je nedílnou přílohou a součástí tohoto rozhodnutí, bude v souladu se stanovením 
dopravního značení vydaným Městským úřadem Hodonín, odborem investic a údržby ze dne 
01.04.2016, které je nedílnou součástí přílohy tohoto rozhodnutí a bude v souladu se stanovením 
dopravního značení vydaným Městským úřadem Kyjov, odborem správních, dopravních a 
živnostenských agend ze dne 04.04.2016, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí, . 

2. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, instalaci dopravního 

značení, jeho udržování a včasné odstranění je právnická osoba COLAS CZ, a.s., sídlem Ke Klíčovu 9, 

190 00 Praha 9, IČ: 26177005, kontaktní osoba p. Jan Havlíček, tel. 733 780 420. 

3. Po  ukončení  akce  zajistí  žadatel  neprodleně  odstranění  následných  škod,  které  vzniknou  na 

objížďkových pozemních komunikací v důsledku převedení provozu z uzavřené komunikace. Žadatel 

zajistí osazení dopravního značení a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky a objížďky.  

4. Z hlediska organizace linkové osobní dopravy musí být dodrženy následující podmínky související 

s uzavírkou silnice I/54 uvedené v souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru rozvoje 

dopravy, příslušného dopravního úřadu ze dne 24.03.2016 pod č.j. JMK 47439/2016: 

Dopravní úřad souhlasí s uzavírkou silnice I/54 mezi zastavěnými částmi obcí Žarošice a Archlebov v 

termínech od 25.4. 2016 do 29.4. 2016, od 2.5. 2016 do 6.5. 2016 a od 9.5. 2016 do 22.5. 2016 při 

splnění následující podmínky: 

 po celou dobu trvání uzavírky silnice I/54 bude uzavřeným úsekem silnice I/54 možný průjezd všech 

autobusů zajišťujících provoz spojů linkové osobní dopravy, které jsou zde vedeny. 

Dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou silnice I/54 mezi zastavěnými částmi obcí Žarošice a 

Archlebov v termínech od 30.4. 2016 do 1.5. 2016 a od 7.5. 2016 do 8.5. 2016 při splnění následujících 

podmínek: 

 objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy bude vedena obousměrně po trase III/41923 od 

křižovatky silnic I/54xIII/41923 - místní komunikace obce Dražůvky vedoucí přes autobusovou 

zastávku Dražůvky - III/41923 - MK obce Násedlovice vedoucí přes autobusovou zastávku 

Násedlovice, mlýn - III/41922 - II/419 a takto bude uvedena v rozhodnutí silničního správního úřadu 

o uzavírce alespoň v jeho textové části, 

 spoje linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní provozované v rámci IDS JMK budou 

z důvodů zajištění dopravní obslužnosti území po dobu trvání uzavírky zastavovat také na objízdné 

trase na zastávkách Násedlovice, mlýn, Násedlovice, u hřiště, Násedlovice, Násedlovice, kostel a 

Uhřice, žel.st., což bude uvedeno v textové části rozhodnutí silničního správního úřadu o uzavírce, 

 náhradou za dočasně zrušené zastávky Žarošice, Žarošice, škola a Archlebov budou zřízeny na silnici 

III/43115 v Archlebově a na silnici II/419 v Žarošicích dočasné autobusové zastávky dle přílohy 

žádosti o souhlas s uzavírkou, která je také přílohou tohoto souhlasu s uzavírkou, 

 dočasné zastávky budou vybaveny přenosnými označníky zastávek a budou na nich vyvěšeny jízdní 

řády všech linek veřejné linkové osobní dopravy, které je budou obsluhovat, 

 na dočasně zrušených zastávkách Žarošice, Žarošice, škola a Archlebov budou vyvěšeny informace 

o jejich dočasném přeložení (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor 

IDS JMK), 
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 v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku úplné uzavírky budou společností 

KORDIS JMK, a.s. zpracovány výlukové jízdní řády linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní 

provozovaných v rámci IDS JMK, u kterých to bude s ohledem na potřebu zajištění dopravní 

obslužnosti území po dobu trvání uzavírky potřebné, a tyto jízdní řády příslušní autobusoví dopravci 

předloží dopravnímu úřadu v dostatečném časovém předstihu před termínem počátku úplné 

uzavírky ke schválení. 

5. Před zahájením uzavírky zajistí žadatel kontrolu osazených dopravních značek. Z důvodu zajištění 

bezpečnosti silničního provozu může Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, 

stanovit další dopravní značení případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je 

zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení. 

6. Při samotné realizaci uzavírky musí být pracovní místo zajištěno tak, aby bylo zabráněno  vjetí vozidel 

(neplatí pro vozidla nutná k realizaci prací předmětné stavby) do uzavřené části silnice. V době 

realizace opravy propustků musí být vyloučena z dotčené části sil. I/54 veškerá doprava (mimo 

stavební techniku).  

7. Po celou dobu uzavírky musí být zajištěn průjezd vozidel požární ochrany a rychlé zdravotní služby, a 

dále přístup k sousedním nemovitostem v uzavřeném úseku silnice.  

8. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a  ukončení uzavírky, 

název a sídlo žadatele. 

9. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy, si vyhrazuje právo výše uvedené podmínky 

změnit nebo doplnit z důvodu veřejného zájmu. 

V případě nesplnění výše uvedených podmínek může silniční správní úřad toto povolení omezit nebo zrušit. 

 

O d ů v o d n ě n í  

Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravní správy bylo přípisem ze dne 07.04.2016 podle  

§ 47 odst. 1 správního řádu oznámeno účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci povolení částečné 

i úplné uzavírky silnice I/54. Toto povolení k částečné i úplné uzavírce silnice I/54 dle výrokové části 

rozhodnutí bylo vydáno podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s § 39 vyhlášky č. 

104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích na základě podnětu právnické osoby 

COLAS CZ, a.s., sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, podaného v zastoupení (na základě 

doložené plné moci) právnickou osobou DOKA, s.r.o., sídlem Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752 

(účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu),  doručeného na náš úřad dne 31.03.2016, po 

předchozím projednání s  Českou republikou - Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod 

Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno (účastník řízení podle  §  27  odst. 2  správního  řádu v souladu se zákonem 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), majetkový správce dotčené pozemní komunikace (osoba, která 

může být tímto rozhodnutím dotčena ve svých právech nebo povinnostech),  po předchozím projednání se 

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje 449/3, Brno, oblast Hodonín, 

Brněnská 3254, 695 01 Hodonín, IČ: 70932581 vyjádření ze dne 24.03.2016  (účastník řízení podle  §  27  

odst. 2  správního  řádu v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), majetkový 

správce dotčené pozemní komunikace, po níž je vedena objížďka (osoba, která může být tímto rozhodnutím 

dotčena ve svých právech nebo povinnostech), po předchozím projednání s Obcí Žarošice, 696 34 Žarošice, 

IČ: 00285528 (účastník řízení podle § 27 odst. 2), obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena 

objížďka (osoba, která může být tímto rozhodnutím dotčena ve svých právech nebo povinnostech), po 
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předchozím projednání s Obcí Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ: 00284751 (účastník řízení podle § 27 odst. 

2), obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka (osoba, která může být tímto rozhodnutím 

dotčena ve svých právech nebo povinnostech), po předchozím projednání s Obcí Strážovice, č. 196, 696 38 

Strážovice, IČ: 00285323 (účastník řízení podle § 27 odst. 2 v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o 

pozemních komunikacích), obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka (osoba, která může 

být tímto rozhodnutím dotčena ve svých právech nebo povinnostech), po předchozím projednání s Městem 

Kyjov, Masarykovo nám. 30, 692 22 Kyjov, IČ: 00285030 (účastník řízení podle § 27 odst. 2 v souladu se 

zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena 

objížďka (osoba, která může být tímto rozhodnutím dotčena ve svých právech nebo povinnostech), po 

předchozím projednání s Obcí Svatobořice-Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČ: 00285358 (účastník 

řízení podle § 27 odst. 2 v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), obec, na jejímž 

zastavěném území má být nařízena objížďka (osoba, která může být tímto rozhodnutím dotčena ve svých 

právech nebo povinnostech), po předchozím projednání s Obcí Šardice, 696 13 Šardice, IČ: 00285374 

(účastník řízení podle § 27 odst. 2), obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka (osoba, 

která může být tímto rozhodnutím dotčena ve svých právech nebo povinnostech), po předchozím 

projednání s Obcí Hovorany, 696 12 Hovorany 45, IČ: 00284904 (účastník řízení podle § 27 odst. 2), obec, na 

jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka (osoba, která může být tímto rozhodnutím dotčena ve 

svých právech nebo povinnostech), po předchozím projednání s Obcí Čejč, 696 14 Čejč, IČ: 00284815 

(účastník řízení podle § 27 odst. 2), obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka (osoba, 

která může být tímto rozhodnutím dotčena ve svých právech nebo povinnostech), po předchozím 

projednání s Obcí Násedlovice, 696 36 Násedlovice, IČ: 00285153 (účastník řízení podle § 27 odst. 2), obec, 

na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka (osoba, která může být tímto rozhodnutím dotčena 

ve svých právech nebo povinnostech), po předchozím projednání s Obcí Dražůvky, IČ: 00488429 (účastník 

řízení podle § 27 odst. 2), obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka (osoba, která může 

být tímto rozhodnutím dotčena ve svých právech nebo povinnostech), na základě projednání s  Policií ČR, 

Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje, Dopravním inspektorátem, Svatopluka Čecha 7, 695 01  

Hodonín (dotčený orgán) stanovisko ze dne 18.03.2016 pod č.j. KRPB-68733-1/ČJ-2016-060606, doplněné 

dne 30.03.2016 pod č.j. KRPB-68733-4/ČJ-2016-060606, a dále na základě projednání s Krajským úřadem 

Jihomoravského kraje, odborem rozvoje dopravy, oddělením veřejné osobní dopravy (příslušný dopravní 

úřad). 

Podmínky Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje 449/3, Brno, oblast 

Hodonín, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín, IČ: 70932581(vyjádření ze dne 24.03.2016) jsou součástí bodu č. 

3 výrokové části tohoto rozhodnutí. 

Podmínka Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru rozvoje dopravy, oddělení veřejné osobní 

dopravy (příslušný dopravní úřad) je součástí bodu č. 4 výrokové části tohoto rozhodnutí. 

S ohledem na ochranu dotčených pozemních komunikací a bezpečnost silničního provozu na nich byly 

stanoveny podmínky tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 
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P o u č e n í  

Proti tomuto rozhodnutí se můžete odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy 
prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 

účinek. 

 

 

 

 

                                                                                                               Ing. Jiří Masařík  
                                                                                          vedoucí oddělení pozemních komunikací  
                                                                                                         odboru dopravní správy  
 
Za správnost vyhotovení: 
Ing. Zdeněk Repík 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Příloha: 
• P01 - Stanovení dopravního značení vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje ze dne 15.04.2016 – 
4 listy 
• P02 situace dopravního značení – nedílná součást Stanovení dopravního značení vydané Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, Městským úřadem Hodonín, odborem investic a údržby a Městským úřadem Kyjov, 
odborem správních, dopravních a živnostenských agend – 6 listů 
• P03 situace dopravního značení – nedílná součást Stanovení dopravního značení vydané Městským 
úřadem Kyjov, odborem správních, dopravních a živnostenských agend – 1 list 
• P04 - Stanovení dopravního značení vydané Městským úřadem Hodonín, odborem investic a údržby – 2 
listy 
• P05 - Stanovení dopravního značení vydané Městským úřadem Kyjov, odborem správních, dopravních a 
živnostenských agend – 3 listy 
• P06 - Stanovení dopravního značení vydané Městským úřadem Kyjov, odborem správních, dopravních a 
živnostenských agend (změna č. 1) – 2 listy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otisk 

úředního 

razítka 
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Rozdělovník – účastníci řízení: 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

 COLAS CZ, a.s., sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005 

v z. DOKA, s.r.o., sídlem Na návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752 – D 

 

Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00  Brno 

IČ: 65993390 – D 

 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 499/3, Brno, 

oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 01 Hodonín, IČ: 70932581 - D 

 Obec Žarošice, 696 34 Žarošice, IČ: 00285528 – D 
(žádáme o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy (příloha P01 a P02) na vaší úřední desce a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením 

doby zveřejnění). 

 Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ: 00284751 – D 
(žádáme o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy (příloha P01 a P02) na vaší úřední desce a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením 

doby zveřejnění). 

 Město Kyjov, Masarykovo nám. 30, 692 22 Kyjov, IČ: 00285030 – D 
(žádáme o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy (příloha P01 a P02) na vaší úřední desce a 

způsobem umožňujícím dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením 

doby zveřejnění). 

 Obec Strážovice, č. 196, 696 38 Strážovice, IČ: 00285323 - D 
 Obec Svatobořice-Mistřín, 696 04 Svatobořice-Mistřín, IČ: 00285358 - D 
 Obec Šardice, 696 13 Šardice, IČ: 00285374 - D 
 Obec Hovorany, 696 12 Hovorany 45, IČ: 00284904 - D 
 Obec Čejč, 696 14 Čejč, IČ: 00284815 - D 
 Obec Násedlovice, 696 36 Násedlovice, IČ: 00285153 – D 

 Obec Dražůvky, IČ: 00488429 – D 

 

Dotčený orgán: 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy,  oddělení veřejné osobní dopravy  – zde - L 

 Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, 695 35 Hodonín, IČ: 00284891 - D 

 Městský úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend, Masarykovo nám. 30, 697 01 
Kyjov, IČ: 00285030 – D 

 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 7, 
695 01 Hodonín, IČ: 75151499 – D 

 

Na vědomí: 

 Hasičský záchranný sbor JM kraje, Tř. bratří Čapků 3, 695 03  Hodonín, IČ: 70884099 - D 

 Zdravotnická záchranná služba Hodonín, Tř. bratří Čapků, 695 03  Hodonín, IČ: 00346292 - D                   

 Ministerstvo dopravy, odbor PK, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, IČ: 66003008 – D 

 ČSAD Kyjov Bus a.s., Boršovská 2228, 697 34 Kyjov, IČ: 49447009 - D 

 ČSAD Tišnov, spol. s r.o., IČO: 46905952 - D 

 Vladimír Učeň, 683 33  Nesovice 273 - L 

 KORDIS JMK, a.s., IČ: 26298465 – D 
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