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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
USNESENÍ
Městský úřad Kroměříž, odbor občansko správních agend, odd. dopravy a silničního hospodářství, jako
příslušný orgán státní správy (dále jen „ODSH KM“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné
účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci
a veřejně přístupné účelové komunikaci, podle § 124 odst. 6, § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“),

přerušuje
podle § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění později vydaných předpisů,
(dále jen „správní řád“)
řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici III/43220 a
místní komunikaci K Drahlovu mezi obcemi Jarohněvice – Drahlov, který podala společnost SB projekt
s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ: 277 67 442 z důvodu realizace stavby „Změna trakční
soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice – Říkovice“, zvýšení bezpečnosti vlakové a silniční
dopravy v prostoru železničního přejezdu P7313 v km 5,816 trati Kroměříž – Zborovice vedenou pod
spisovou značkou: MeUKM/026179/2021 do doby vyřešení předběžné otázky, kterou je pravomocné
rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu ve věci povolení zrušení železničního přejezdu
P7312 v km 5,593 trati Kroměříž – Zborovice.

Odůvodnění:
Dne 9. 4. 2021 bylo ODSH KM zahájeno řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení
místní úpravy provozu na silnici III/43220 a místní komunikaci K Drahlovu mezi obcemi Jarohněvice –
Drahlov, který podala společnost SB projekt s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ: 277
67 442, z důvodu realizace stavby „Změna trakční soustavy na AC 25 kV, 50 Hz v úseku Nedakonice –
Říkovice“, zvýšení bezpečnosti vlakové a silniční dopravy v prostoru železničního přejezdu P7313 v km
5,816 trati Kroměříž – Zborovice.
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ODSH KM přerušil řízení ve výše uvedené věci z důvodu probíhajícího řízení, které vede Obecní úřad
Jarohněvice v působnosti silničního správního úřadu o žádosti Správy železnic, s.o. ve věci povolení
zrušení železničního přejezdu P7312 v km 5,593 trati Kroměříž – Zborovice. Z úřední činnosti je ODSH
KM známo, že rozhodnutí obecního úřadu Jarohněvice o zamítnutí žádosti Správy železnic, s.o. bylo
vydáno dne 21. 10. 2019, pod č.j. 56/2019. Proti tomuto rozhodnutí bylo Správou železnic, s.o. podáno
odvolání ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, o kterém není doposud v odvolacím řízení rozhodnuto.
ODSH KM je toho názoru, že pro probíhající řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení
místní úpravy provozu na silnici III/43220 a místní komunikaci K Drahlovu mezi obcemi Jarohněvice –
Drahlov, je výsledek probíhajícího řízení ve věci povolení zrušení železničního přejezdu P7312 zcela
zásadní, neboť v případě povolení jeho zrušení dojde ke změně dopravní situace k zajištění dopravní
obslužnosti nemovitostí minimálně tím, že území „za tratí“, doposud pro vozidla i chodce dostupné přes
tento přejezd na místní komunikaci procházející centrem obce Jarohněvice, bude dopravně dostupné
pouze přes přejezd P7313 na silnici III/43220 po místní komunikaci K Drahlovu v obci Jarohněvice.
Probíhající řízení ve věci povolení zrušení železničního přejezdu P7312 je tak pro vedené řízení o
návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici III/43220 a místní
komunikaci K Drahlovu mezi obcemi Jarohněvice – Drahlov předběžnou otázkou, neboť až na základě
jeho výsledku bude možné navrhovanou místní úpravu provozu řádně posoudit.
Vzhledem k výše uvedenému, bylo rozhodnuto o přerušení řízení do doby vyřešení uvedené předběžné
otázky.
ODSH KM bude v řízení pokračovat, jakmile pominou překážky, pro které bylo řízení přerušeno.
Vzhledem k tomu, že nelze stanovit časový rámec celého řízení o žádosti na zrušení železničního
přejezdu P7312 v km 5,593 trati Kroměříž – Zborovice navrhuje ODSH KM realizovat jiná dopravní
opatření ke zvýšení bezpečnosti vlakové a silniční dopravy na železničním přejezdu P7313 v km 5,816
trati Kroměříž – Zborovice a to např. omezení traťové rychlosti v úseku dráhy přilehlém k přejezdu,
doplnění mechanické výstrahy k světelnému přejezdovému zabezpečovacímu zařízení, případně
kombinace různých opatření dle ČSN 73 6380 – Železniční přejezdy a přechody.
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Poučení:
Proti tomuto usnesení můžete podat odvolání do 15 dnů, ode dne oznámení, u Krajského úřadu
Zlínského kraje, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, podáním u ODSH KM.

Otisk razítka

Libor Hájek
referent odboru občansko správních agend
odd. dopravy a silničního hospodářství
Příloha: Dokumentace dopravního značení, dle textu
27. 4. 2021
Vyvěšeno dne……………………………

Sejmuto dne…………………………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Kroměříž.

Rozdělovník:
V souladu s ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu, doručuje ODSH KM toto usnesení dotčeným
osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením §
25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Kroměříž a současně
bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou.
- SB projekt s. r. o. (datová schránka)
- Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. (datová schránka)
- Obec Jarohněvice (datová schránka) se žádostí o vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu
nejméně 15 dnů
Dotčené orgány (datová schránka)
- Policie ČR, dopravní inspektorát Kroměříž (datová schránka)

