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Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy oznamuje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) zahájení správního řízení  ve věci 
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, týkající se povolení částečné i úplné uzavírky silnice I/54 v km cca 15,050 – 16,780 
(aktuálního provozního staničení silnice) v k. ú. Žarošice a Archlebov (úsek mezi obcemi) podle § 24 zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů z důvodu provedení rekonstrukce 
vozovky v termínu od 25.04.2016 do 22.05.2016.  
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 
 
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu předmětné správní řízení bylo zahájeno doručením 
žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne 31.03.2016. 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy oznamuje, že má shromážděny všechny 
podklady pro vydání rozhodnutí v řízení, které je vedeno u zdejšího silničního správního úřadu pod spisovou 
značkou S – JMK 49401/2016/ODOS/Re a podle § 36 odst. 3 správního řádu dává účastníkům tohoto 
správního řízení možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Váš dopis zn.:   
obdrží 
dle rozdělovníku  
 
 

Ze dne: 31.03.2016  
Č. j.: JMK 52584/2016 
Sp. zn.: S-JMK 49401/2016/ODOS/Re 
Vyřizuje: Ing. Repík 
Telefon: 541 654 110 
Počet listů: 3 
Počet příloh/listů: 0/0 
Datum: 07.04.2016 
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U S N E S E N Í  
 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravní správy v řízení o 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, týkající se 
povolení částečné i úplné uzavírky silnice I/54 v km cca 15,050 – 16,780 (aktuálního provozního staničení 
silnice) v k. ú. Žarošice a Archlebov (úsek mezi obcemi), podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl podle § 36 odst. 1 správního řádu takto:   
Účastníci správního řízení, vedeného u zdejšího silničního správního úřadu pod spisovou značkou S – JMK 
49401/2016/ODOS/Re,  
mohou činit návrhy na dokazování ve lhůtě tří pracovních dnů ode dne doručení tohoto usnesení 
doručením na Krajský úřad Jihomoravského kraje ve stanovené lhůtě. Po uplynutí této lhůty bude vydáno 
rozhodnutí v předmětné věci. 
 
O d ů v o d n ě n í: 
 
V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu jsou účastníci oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí v předmětné věci; správní orgán může usnesením 
prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.                            
Tento způsob vedení správního řízení je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního 
řízení podle § 6 odst. 1, 2 správního řádu.  
 
P o u č e n í: 
 
Proti tomuto usnesení se můžete odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu dopravy 
prostřednictvím Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru dopravní správy.  
Odvolání proti usnesení nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jiří Masařík  
vedoucí oddělení pozemních komunikací  
odboru dopravní správy 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otisk 

úředního 

razítka 



3 

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 

 Obec Archlebov, 696 33 Archlebov 2, IČ: 00284751 - D 
 Obec Strážovice, č. 196, 696 38 Strážovice, IČ: 00285323 - D 
 Město Kyjov, Masarykovo nám. 30, 692 22 Kyjov, IČ: 00285030 - 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, oddělení investic, 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 

 
 

 


		2016-04-07T12:52:32+0000
	Not specified




