
 

oprávněná úřední osoba:   Libor Hájek            

e-mail:     libor.hajek@mesto-kromeriz.cz                               

odbor:   občansko správních agend    

oddělení:   dopravy a silničního hospodářství 

datum:    12. dubna 2017        
spisová značka:        MeUKM/024921/2017      
číslo jednací:  MeUKM/025327/2017 
 

ROZHODNUTÍ 
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend-odd. dopravy a silničního hospodářství, jako 

příslušný silniční správní úřad (dále jen „silniční správní úřad“), dle § 40 odst. 5 písm. b), zák. 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), zák. č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění později vydaných předpisů (dále jen „správní řád“),  

 

povoluje 
 

uzavírku (úplnou) provozu na místní komunikaci Za Květnou zahradou 
podle § 24 odst. 1, zákona o pozemních komunikacích a § 39 vyhl. Ministerstva dopravy č. 104/1997 

Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění později vydaných předpisů 

 

Žadatel: Městský úřad Kroměříž, odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové 

péče, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 287 351, (účastník řízení, dle § 27 

odst. 1, správního řádu), (dále jen „žadatel“) 

Silnice:   místní komunikace v Kroměříži  

Místo: Za Květnou zahradou 

Sněmovní nám., Pilařova – (pouze osazení přechodného dopravního značení 

v termínu natáčení 17. 4. 2017 od 15:00 hodin – 6. 5. 2017 22:00 hodin) 

Důvod:   „MARIE TEREZIE“ – natáčení filmu 

Termín: 14. 6. 2017  

Odpovědná osoba:     Lenka Peclová, tel.: 573 321 202 

Objízdná trasa: III/43215 ul. Havlíčkova, místní komunikace Soudní, Generála Svobody, 

Koperníkova  

 

Uzavírka komunikace se povoluje za splnění těchto podmínek: 

1. Uzavírka bude označena v souladu se zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 

ve znění později vydaných předpisů, vyhl. Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb. a TP 66 „Zásady pro 

přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", dle stanovení Městského úřadu Kroměříž, 

odboru občansko správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství, pod spis. zn. 

MeUKM/024921/2017, č. j. MeUKM/025326/2017.  

2. Žadatel o uzavírku učiní taková opatření, aby během akce nedošlo k úrazu třetích osob, zejména 

chodců a dětí.  

3. Místní komunikace bude po ukončení akce uvedena do původního stavu.  
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4. Silniční správní úřad, má právo kontroly a určení dalších změn, než které byly schváleny, bude-li to 

vyžadovat bezpečnost silničního provozu nebo jiný veřejný zájem. 

5. Žadatel zajistí informování občanů o uzavírce a přístup k sousedním nemovitostem v předmětném 

uzavřeném úseku komunikace. 

Odůvodnění:  
Silniční správní úřad, posoudil žádost podanou žadatelem, dne 7. 4. 2017, o povolení úplné uzavírky 

místní komunikace Za Květnou zahradou v Kroměříži, z důvodu natáčení filmu „MARIE TEREZIE“.  

 

Tato žádost byla posuzována, dle § 24, zákona o pozemních komunikacích.  

Účastníci řízení, dle § 27 odst. 1, 3, správního řádu: 

- Městský úřad Kroměříž, odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče, Velké nám. 115, 

767 01 Kroměříž, IČ: 287 351 

- Město Kroměříž, odbor správy majetku města a služeb, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 

287351 

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., K majáku 5001, 760 23 Zlín, IČ: 709 34 860 

 

Žádost o uzavírku byla projednána s:  

- vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena tj. Město Kroměříž a po níž je nařízena 

objížďka tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., dle § 24 odst. 2 písm. a), zákona o pozemních 

komunikacích  

- obcemi, na jejímž zastavěném území je uzavírka a nařízena objížďka, tj. Město Kroměříž, dle § 24 

odst. 2 písm. b), zákona o pozemních komunikacích  

- Policií ČR, dopravním inspektorátem Kroměříž, dle § 24 odst. 2 písm. d), zákona o pozemních 

komunikacích  

 

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.  

Na základě výše uvedeného silniční správní úřad, 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. 
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Poučení: 
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 -ti dnů, ode dne oznámení, u Krajského úřadu 

Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, podáním u Městského úřadu Kroměříž, odboru 

občansko správních agend-odd. dopravy a silničního hospodářství. 

Podle § 24 odst. 4, zákona o pozemních komunikacích, nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí 

odkladný účinek. 

 

 

 

 

 

 

Libor Hájek 

referent odboru občansko správních agend 

odd. dopravy a silničního hospodářství 

 

Řízení zahájené ve smyslu ust. § 24, zákona o pozemních komunikacích, není předmětem poplatku ve 

smyslu zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Rozdělovník: 

 

Účastníci řízení: (datová schránka)  

- Městský úřad Kroměříž, odbor kultury, cestovního ruchu a státní památkové péče 

- Město Kroměříž, odbor správy majetku města a služeb  

- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. 

Dotčené orgány: (datová schránka) 

- Policie ČR, dopravní inspektorát Kroměříž 

Na vědomí: (datová schránka)   

- Rychlá záchranná služba Kroměříž  

- Hasičský záchranný sbor Zlín  

- Město Kroměříž, městská policie  

- Město Kroměříž, tisk.  

- Dopravní značení Mana s.r.o.  

- Kroměřížské technické služby s.r.o. 

- BIOPAS 
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