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Č. j.:  JMK 99281/2020 Sp. zn.: S - JMK 99273/2019 OD Brno 10.08.2020  
   
   
   

R O Z H O D N U T Í  

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, 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 s výjimkou věcí, ve kterých 
rozhoduje Ministerstvo  dopravy, na základě podnětu Obce Žarošice, sídlem 696 34 Žarošice 14,  
IČ: 00285528 (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 ze dne 14.07.2020, 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  

                           k.ú. Žarošice, okres Hodonín 

v místě km:      12,394 – 15,151 

                           od křižovatky se sil. III/41919 (směr Uhřice) po konec zástavby obce Žarošice ve směru jízdy  

                           na Kyjov 

Druh uzavírky:  úplná 

Důvod uzavírky:  kulturní akce - tradiční pouť “Zlatá sobota“ v Žarošicích     

Termín uzavírky: od 9.00 hodin do 23.00 hodin dne 12.09.2020. 

• Uzavírka pro veškerou osobní a nákladní dopravu (mimo autobusové spoje linky č. 729106, 729655  

a 729660, které mají zastávku v Žarošicích): 

Délka uzavírky:   cca 2,760 km. 

Délka objížďky:   cca 13,000 km. 

Popis objížďky:     

- ve směru od Slavkova – vpravo po sil. III/41919 přes obec Uhřice,  vpravo po sil. II/419 přes obec  

Násedlovice, vlevo po sil. III/41922, vlevo po sil. III/41923 přes obec Dražůvky zpět na sil. I/54  

-   ve směru od Kyjova - vlevo po sil. III/41923 přes obec Dražůvky, vpravo po sil. III/41922, vpravo po sil. 

II/419 přes obec Násedlovice, vlevo po sil. III/41919 přes obec Uhřice zpět na sil. I/54 

• Uzavírka pro autobusové spoje (linka č. 729106 a 729660), které mají zastávku v Žarošicích: 

Délka uzavírky:   cca 1,200 km. 

Délka objížďky:   cca 1,800 km. 

Popis objížďky:     

- ve směru od Slavkova – vpravo po sil. II/419, vlevo po místní komunikaci po jižním okraji obce Žarošice 

zpět na silnici I/54 na konci zastavěné části obce Žarošice 

- ve směru od Kyjova - vlevo po místní komunikaci po jižním okraji obce Žarošice, vpravo po sil. II/419 zpět 

na silnici I/54 
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• Uzavírka pro autobusový spoj (linka č. 729655), který má zastávku v Žarošicích: 

Délka uzavírky:   cca 1,200 km. 

Délka objížďky:   cca 1,750 km. 

Popis objížďky:  

 - ve směru od Násedlovic – ze sil. II/419 –  vpravo po místní komunikaci po jižním okraji obce Žarošice na 

silnici I/54 na konci zastavěné části obce Žarošice 

- ve směru od Kyjova - vlevo po místní komunikaci po jižním okraji obce Žarošice, vlevo na sil. II/419 

 
Podmínky úplné 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 silničním provozu  

a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích  

a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, dle souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství 

policie Jihomoravského kraje, Dopravního inspektorátu, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín,  

IČ: 75151499 (dotčený orgán) ze dne 24.06.2020, Č.j.KRPB-118814/ČJ-2020-060606, dle stanovení 

dopravního značení na sil. II. a III. třídy a místních komunikacích vydaném MěÚ Kyjov, odborem 

správních, dopravních a živnostenských agend dne 25.06.2020, které je nedílnou součástí tohoto 

rozhodnutí a dle stanovení přechodné úpravy provozu vydaném Krajským úřadem Jihomoravského 

kraje dne 20.07.2020 pod č.j. JMK 99280/2020, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí. 

2. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření po celou dobu úplné uzavírky 

je Obec Žarošice, sídlem 696 34 Žarošice 14, IČ: 00285528, kontaktní osoba pan Václav Vágner, starosta 

obce, telefon 518 631 530. 

3. Musí být dodrženy podmínky uvedeny ve vyjádření České republiky, Ředitelství silnic a dálnic ČR,  

Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, IČ: 65993390 ze dne 03.07.2020  

pod zn. 15P/29.6./20-22200: 

• Uzavírka silnice I/54 bude zpoplatněna dle „Metodického pokynu pro výkon majetkové správy  

na úseku dálnic, rychlostních silnic (dálnic II. třídy) a silnic I. třídy" či. II. Případy zvláštního užívání 

komunikací dle ustanovení § 25 odst. (6) zákona o PK. 

• Akce musí být povolena příslušným silničním správním úřadem - Odborem dopravy Krajského úřadu 

Jihomoravského kraje. 

• Následkem akce nesmí být silnice I. třídy znečištěna. Po ukončení akce budou okamžitě odstraněny 

zátarasy na křižovatkách a bude provedena kontrola hlavním pořadatelem ve spolupráci s Policií ČR. 

• Proti dočasnému přemístění autobusových zastávek nemáme námitek. 

O jednorázové zpoplatnění v rámci ZUK I/54 požádejte bezprostředně po vydání rozhodnutí o ZUK I/54 

elektronickou cestou oddělení majetkové správy, provozní úsek ŘSD ČR, Závod Brno. Aktuální kontakt - 

paní René Štursová, tel. 549 133 601, mail: rene.stursova@rsd.cz. K Vaší žádosti předložte rozhodnutí  

o ZUK I/54 příslušného silničního správního úřadu, a to včetně data nabytí právní moci. 

4. Před převedením dopravy na objížďkovou trasu zajistí žadatel odstranění závad ve sjízdnosti na všech 

objížďkových pozemních komunikacích.  

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

na objížďkových pozemních komunikacích v důsledku převedení provozu z uzavřené komunikace. 

6. Žadatel zajistí po celou dobu uzavírky přístup k sousedním nemovitostem.  

7. Linková osobní doprava bude v době uzavírky vedena po navržené objížďkové trase. Z hlediska 

organizace linkové osobní dopravy musí být dodrženy následující podmínky uvedené v souhlasu 

Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravy, ddělení veřejné osobní dopravy, příslušného 

dopravního úřadu  ze dne 29.06.2020 pod č.j. JMK 90339/2020: 
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Dopravní úřad souhlasí s úplnými uzavírkami silnic I/54 a II/419 v Žarošicích dne 12.9.2020 od 9:00 

hod. do 23:00 hod. při splnění následujících podmínek:  

• linky č. 729106 a 729660 budou dne 12.9.2020 celodenně vedeny obousměrně po silnici I/54 na 

křižovatku silnic I/54 x II/419, po silnici II/419 a po místní komunikaci po jižním okraji obce Žarošice 

zpět na silnici I/54 na konci zastavěné části obce Žarošice – tato skutečnost vychází z požadavku 

dopravce ČSAD Kyjov Bus a.s., který ho vznesl na základě negativních zkušeností z minulých let při 

konání stejné akce, kdy již od prvních ranních spojů byl problém s průjezdností pro autobusy silnice 

I/54 obcí Žarošice z důvodů již v té době postavených stánků u silnice a v silnici I/54 a toto bude také 

vhodné z důvodů přehlednosti pro cestující (spoje linek č. 729106, 729655 a 729660 budou dne 

12.9.2020 po celý den odjíždět v Žarošicích ze stejných zastávek), 

• linka č. 729655 bude dne 12.9.2020 celodenně vedena obousměrně po trase tak, že odbočí ze 

silnice II/419 na místní komunikaci vedoucí po jižním okraji obce Žarošice a po ní dojede na silnici 

I/54 na konci zastavěné části obce Žarošice - tato skutečnost vychází z požadavku dopravce ČSAD 

Kyjov Bus a.s., který ho vznesl na základě negativních zkušeností z minulých let při konání stejné 

akce, kdy již od prvních ranních spojů byl problém s průjezdností pro autobusy silnice I/54 obcí 

Žarošice z důvodů již v té době postavených stánků u silnice a v silnici I/54 a toto bude také vhodné 

z důvodů přehlednosti pro cestující (spoje linek č. 729106, 729655 a 729660 budou dne 12.9.2020 po 

celý den odjíždět v Žarošicích ze stejných zastávek), 

• zastávky Žarošice a Žarošice, škola budou dne 12.9.2020 celodenně nahrazeny u linek č. 729106, 

729655 a 729660 náhradními zastávkami umístěnými v Žarošicích u mostku přes potok na jižním 

okraji obce, kde bude také zajištěn přestup mezi spoji zde uvedených linek veřejné linkové osobní 

dopravy vnitrostátní, které jsou provozovány v systému IDS JMK - tato skutečnost vychází 

z požadavku dopravce ČSAD Kyjov Bus a.s., který ho vznesl na základě negativních zkušeností 

z minulých let při konání stejné akce, kdy již od prvních ranních spojů byl problém s průjezdností pro 

autobusy silnice I/54 obcí Žarošice z důvodů již v té době postavených stánků u silnice a v silnici I/54 

a toto bude také vhodné z důvodů přehlednosti pro cestující (spoje linek č. 729106, 729655 a 

729660 budou dne 12.9.2020 po celý den odjíždět v Žarošicích ze stejných zastávek), 

• dočasné zastávky za dočasně zrušené zastávky Žarošice a Žarošice, škola budou vybaveny 

přenosným označníkem zastávky a budou na nich vyvěšeny jízdní řády všech linek veřejné linkové 

osobní dopravy vnitrostátní, které je budou obsluhovat,  

• na dočasně zrušených zastávkách Žarošice a Žarošice, škola bude vyvěšena informace o jejich 

dočasném zrušení a nahrazení náhradními zastávkami (informace připraví společnost KORDIS JMK, 

a.s., jakožto koordinátor IDS JMK).  

Dopravní úřad souhlasí se skutečností, aby spoje linky zvláštní linkové osobní dopravy vnitrostátní 

Brankovice – Hodějice, jejíž provoz zajišťuje dopravce Vladimír Učeň, 683 33 Nesovice 273, byly vedeny 

dne 12.9.2020 od 9:00 hod. do 23:00 hod. po objízdné trase přes Násedlovice, Uhřice, Želetice a 

Dražůvky a spoje této linky neobsluhovaly zastávky Žarošice a Žarošice, škola, byly tedy vedeny v 

souladu se žádostí o souhlas s uzavírkou.  

8. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy 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. 
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O d ů v o d n ě n í  

Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem dopravy bylo přípisem ze dne 20.07.2020 podle § 47 

odst.1 správního řádu  oznámeno účastníkům řízení zahájení správního řízení ve věci povolení uzavírky 

silnice I/54 v obci Žarošice.Toto povolení k 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 podání podnětu Obce Žarošice, sídlem  

696 34 Žarošice 14, IČ 00285528  ze dne 14.07.2020 (účastník řízení podle § 27 odst.1 písm.a) správního 

řádu), po předchozím souhlasu České republiky - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod 

Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno, IČ: 65993390 ze dne 03.07.2020 pod zn. 15P/29.6./20-22200 (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 souhlasu Správy a údržby silnic 

Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 499/3, Brno, IČ: 70932581 ze dne 

24.06.2020  (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  Uhřice (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 Dražůvky (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 Násedlovice (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 Obecí Archlebov, 696 33 Archlebov, IČ: 00284751 (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 souhlasu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, Dopravního 

inspektorátu, Svatopluka Čecha 7, 695 01 Hodonín, IČ 75151499 (dotčený orgán) ze dne 24.06.2020, 

Č.j.KRPB-118814/ČJ-2020-060606 a dále na základě souhlasu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, 

odboru dopravy, ddělení veřejné osobní dopravy, příslušného dopravního úřadu  ze dne 29.06.2020 pod č.j. 

JMK 90339/2020.  

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a  III. třídy a místních komunikacích stanovil  Městský 

úřad Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend  dne 25.06.2020. 

 

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 dopravy. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný 

účinek. 

 

 

 

 

 

 

  
                                                                                                                Mgr. Jana Červinková  
                                                                                                vedoucí oddělení pozemních komunikací  
                                                                                                                    odboru dopravy  
 
 
                                                                                                                v z.  Ing. Boris Toman 
                                                                                                referent oddělení pozemních komunikací  
                                                                                                                    odboru dopravy 
Za správnost vyhotovení: 
Ing. Zdeněk Repík 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: 
• P01 – OOP Stanovení dopravního značení vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje  
• P02 – P03 Situace  dopravního značení – součást Stanovení dopravního značení vydané Krajským 

úřadem Jihomoravského kraje  
• P04 - Stanovení dopravního značení vydané Městským úřadem v Kyjově  

Otisk 

úředního 

razítka 
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Rozdělovník: 

Účastníci řízení: 

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: 

• Obec Žarošice, 696 34 Žarošice, IČ 00285528 – DS 
 
Účastník řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu: 

• Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, Praha, Závod Brno, Šumavská 33,  

602 00  Brno, IČ: 65993390 – DS 

• Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, Brno, 
IČ: 70932581 - DS 

• Obec Dražůvky, 696 33 Dražůvky, IČ 00488429 - DS 
• Obec Násedlovice, 696 36 Násedlovice, IČ 00285153 - DS 

• Obec Uhřice, 696 34 Uhřice, IČ 00285421 – DS 

• Obec Archlebov, 696 33 Archlebov, IČ: 00284751 - DS 

 

Dotčené orgány: 

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

• Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, ddělení veřejné osobní dopravy, dopravní úřad - zde 

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

 

Na vědomí: 

• Hasičský záchranný sbor JM kraje, Tř. bratří Čapků 3, 695 03 Hodonín, IČ: 70884099 – DS 

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

• Ministerstvo dopravy, odbor PK, nábř. L. Svobody 12, 110 15 Praha 1, IČ: 66003008 - DS 

• ČSAD Kyjov Bus a.s., Boršovská 2228, 697 34 Kyjov, IČ: 49447009 – DS 

• Vladimír Učeň, 683 33 Nesovice 273 - L 

• KORDIS JMK, spol. s r.o., Nové sady č.946/30, 602 00 Brno, IČ: 26298465 – DS 
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