
 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Poskytnutí informací 
 

Dne 27. 12. 2022 jsme obdrželi Vaši žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou žádáte o 

poskytnutí těchto informací: 

 

Na základě zákona 106/1999Sb. žádám následující informace: 
1. Proč jsou velké díry na silnici vedoucí od fotbalového stadionu dolů ke Kauflandu a dál k 
řece Moravě? 
2. Kdy přesně se to začne opravovat? 
3. Platí ještě předpisy říkající, že správce komunikace má povinnost dělat pravidelnou údržbu? 

4. Proč jsou silnice v Kroměříži stavěné tak nekvalitně a jsou popraskané? 

 

 

K předmětné žádosti o informace Vám na základě vyjádření věcně příslušného odboru služeb 

sdělujeme následující:  

 

Ad 1 - Obrusná vrstva vozovky na ulici Obvodová je stářím degradovaná a nevhodné 

klimatické podmínky (zejména ve druhé polovině prosince roku 2022) způsobily vznik výtluků v 

komunikaci. Tento problém je obecný a netýká se pouze místních komunikací v majetku 

města Kroměříže, ale i vozovek ve vlastnictví Zlínského kraje (např. výtluky na ulici Kojetínská, 

Velehradská, Tovačovského či náměstí Míru). V průběhu roku 2022 jsme provedli opravu 

vozovky na ulici Obvodová tryskovou metodou. Tuto vozovku navrhujeme k celkové opravě do 

rozpočtu města Kroměříže pro rok 2024. 

 

Ad 2 - Opravy je nutné provádět za vhodných klimatických podmínek. Tyto opravy budou 

provedeny ve dvou až třech variantách. Jako první provedeme opravu studenou pytlovanou 

asfaltovou směsí na začátku roku 2023. Poté v jarních měsících roku 2023, jakmile 

specializovaná firma zahájí výrobu asfaltobetonu, budou výtluky opravovány tímto materiálem. 

V průběhu roku 2023 předpokládáme opravu tryskovou metodou, kdy je do výtluků a prasklin 

vpravovaná asfaltová emulze s drobným kamenivem frakce 2-4 mm. 

 

Ad 3 – Povinnosti správce místních komunikací upravuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
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Ad 4 – Tato otázka je dotazem na názor. V souladu s ustanovením § 2 odst. 4 zákona o 

svobodném přístupu k informacím: „Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na 

názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací“. Z tohoto důvodu bylo v této části 

žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

 

 
 
Mgr. Tereza Přádková 
odbor Útvar tajemníka 
 


