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Věc:  Odpov ěď na žádost o informace dle zák. č. 106/1999 Sb.. o svobodném 
přístupu k informacím, ve zn ění pozd ějších p ředpis ů 
 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací doručené  dne 22.9.2014, týkající se poskytnutí 
následujících informací o uzavírce křižovatky m.č. Kotojedy ve dnech 20.9 -21.9.2014 

 
1. Informoval MěÚ Kroměříž o této uzavírce občany Kroměříže. Pokud ano, kdy a jakým způsobem?      
    Pokud ano, považujete tento způsob informování za dostatečný? 
 
2. Informoval MěÚ KM obyvatele místních částí Kroměříže, kterých se uzavírka nejvíce dotýká? 
    (Těšnovice, Trávník, Kotojedy, Vážany). Pokud ano, kdy a jakým způsobem, považujete tento způsob  
    informování za dostatečný? 
 
3. Informoval MěÚ Km o uzavírce obyvatele okolních samostatných obcí, kterých se uzavírka nejvíce    
    dotýká? (Bařice-Velké Těšany, Kvasice, Lubná, Střížovice, Vrbka, Sulimov, Nová Dědina). 
 
4. Byla o této uzavírce informována Městská police města Kroměříž? Pokud ano, kdy a jakým  
    způsobem? Pokud ano, kdy a jakým způsobem? Pokud ano, jak je možné, že ještě v pátek  
    odpoledne pracovník MP Kroměříž tvrdil, že o uzávěrce neví, ani neměl informace o tom, kudy  
    povede objízdná trasa? 
 
5. Jak hodnotíte z vašeho pohledu tok informací směrem od Městského úřadu Km k osadním výborům    
     obecně? 
 
6. Jak hodnotíte z vašeho pohledu tok informací směrem od MěÚ Km k osadnímu výboru Těšnovice?  
    Považujete jej za nadstandardní, dostačující, průměrný nebo nedostačující.? Vidíte zde nějaký  
     potenciál ke zlepšení? 
 
Vám sdělujeme následující. 
 
Ad. 1. a 2.   
Vyjádření silničního správního orgánu:  
 Rozhodnutí o uzavírce křižovatky v Kotojedech zaslal příslušný správní orgán dle § 24 odst.5 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, příslušným orgánům požární 
ochrany, orgánům zdravotní služby, dopravcům v linkové osobní dopravě, příslušnému orgánu Policie 
ČR. 
Dále bylo toto rozhodnutí zasláno odborům v rámci Městského úřadu v Kroměříži, a to odboru služeb, 
odboru kultury a cestovního ruchu – tiskovému mluvčímu a Městské policii Kroměříž. 
Občané Kroměříže a místních částí nebyli dál zvlášť informováni. Původní termín uzavírky byl na dny 
13-14.9.2014, ale kvůli špatnému počasí byla realizace provedena v náhradním termínu 20.-21.9.2014. 

 

                          Odbor ob čansko-správních agend 
                          Oddělení právních činností 
Vyřizuje:  JUDr. Irena Gráfová                       
e-mail   irena.grafova@mesto-kromeriz.cz                              
č. tel.                573321191. 723708821 
datum   6. října 2014 
sp.zn.            MeUKM/061304/2014 
poř.č.             IN-24/2014 
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V rámci Městského úřadu v Kroměříži budeme po domluvě s tiskovým mluvčím občany dotčené 
takovou větší akcí informovat lépe. 
 
Vyjádření tiskového mluvčího MěÚ Km: 
Odbor kultury a cestovního ruchu prostřednictvím Kroměřížského zpravodaje, číslo 9/2014, str.3, 
veřejnost informoval o tom, že až do 30.9.2014 bude uzavřena pro projíždějící motoristy silnice II/367 
v Kotojedech kvůli provádění víceprací při výstavbě kruhového křižovatky a budování kanalizace 
v místě, kde se silnice od Otrokovic a Trávníku dělí na směr Kroměříž přes Kotojedy, Vážany a 
Těšnovice. Rozhodnutí odboru občansko-správních agend-odd. dopravy a silničního hospodářství, 
kterým se povoluje úplná uzavírka křižovatky m.č. Kotojedy ve dnech 20. – 21. 9. 2014, bylo vydáno 
dne 10. září 2014, tedy v době, kdy již nebylo možné tuto informaci v Kroměřížském zpravodaji 
publikovat. Co se týče dalšího informování, nově vydané rozhodnutí ze dne 10. 9. bylo bohužel 
vzhledem k souběhu těchto dvou obdobných informací zaměněno za předchozí a již oznámené 
prodloužení uzavírky až do konce měsíce ve stejné lokalitě.  
Ve věci zlepšení informovanosti došlo na odboru kultury a cestovního ruchu ke kompetenčním změnám 
u personálu a po dohodě s odborem občansko-správních agend bude odbor kultury a cestovního ruchu 
na mimořádné změny v dopravě více upozorněn. 
 
Ad. 3. Z okolních obcí byly informovány obce Střížovice, Kvasice, Tlumačov a Hulín. 
V těchto případech platí, že je na vozovkách umístěno dopravní značení, což je informace pro 
projíždějící řidiče, kudy vede objízdná trasa. 
 
Ad. 4. Městská policie byla informována – rozhodnutí o uzavírce jí bylo zaslána do datové schránky dne 
11.9.2014. 
 
Ad. 5.  
Vyjádření Kanceláře úřadu: 
Tok informací směrem od města Kroměříže k osadním výborům je zabezpečen prostřednictvím  
jednotlivých pověřených zastupitelů města Kroměříže, kteří řeší  dané problémy obecně. Pokud se týká 
informací MěÚ Kroměříž jsou dle mého názoru dostatečně řešeny prostřednictvím webových stránek 
města Kroměříž a prostřednictvím pověřených zastupitelů. Komunikace je řešena i na úrovni osobního 
kontaktu pověřeného zastupitele MUDr. J.Číhalové. 
 
Ad.6.  
Vyjádření Kanceláře úřadu: 
Informace jsou dle mého zjištění řešeny i prostřednictvím webových stránek Těšnovic, kde jsou 
uvedeny příslušné odkazy na webové stránky města Kroměříže. Na realizaci toku informací  mezi MěÚ 
Kroměříž a osadními výbory je třeba stále co zlepšovat a není to jen ze strany MěÚ Kroměříž, ale i ze 
strany osadních výborů.  
V dané věci je stále potenciál  ke zlepšení. 
 
 
Otisk ú ředního razítka 

         
                                                             JUDr. Irena Gráfová 

                                                vedoucí odd ělení právních činností  
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