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Souhlas s úplnou uzavírkou silnice II/426 ve Strážnici v úseku od silnice I/55 po přibližně začátek náměstí 

Svobody v termínu od 2.5. 2017 do 21.6. 2017 z hlediska linkové osobní dopravy 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, obdržel dne 21.3. 2017 žádost Vaší společnosti o 

souhlas s úplnou uzavírkou silnice II/426 ve Strážnici v úseku od silnice I/55 po přibližně začátek náměstí 

Svobody v termínu od 2.5. 2017 do 21.6. 2017 z hlediska linkové osobní dopravy. Objízdná trasa je dle 

přílohy předložené žádosti navržena obousměrně ulicemi Strážnice Veselská, J. Skácela, nám. 17. listopadu, 

Bzenecká, kde ale ústí do uzavřeného úseku silnice II/426. Objízdná trasa na náměstí Svobody je navržena 

z nám. 17. listopadu ulicí Boženy Hrejsové. Současně se zde uvedenou úplnou uzavírkou silnice II/426 bude 

pokračovat i úplná uzavírka silnice II/426 od náměstí Svobody ve Strážnici ve směru na Bzenec. Autobusová 

zastávka Strážnice, ZŠMK bude dočasně přeložena do dvou dočasných zastávek umístěných na silnici I/55 

dle přílohy žádosti. Důvodem uzavírky je realizace stavby „II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55“. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný dopravní úřad pro 

linkovou osobní dopravu podle § 34 odst. 1 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „dopravní úřad“), sděluje, že úsekem silnice II/426 ve Strážnici v úseku od silnice I/55 po 

přibližně začátek náměstí Svobody jsou vedeny spoje linek linkové osobní dopravy, jejichž provoz zajišťují 

následující dopravci: 

 VYDOS BUS a.s., Jiřího Wolkera 416/1, 682 01  Vyškov, 

 ČSAD Kyjov Bus a.s., Boršovská 2228, 697 34 Kyjov. 

Dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou silnice II/426 ve Strážnici v úseku od silnice I/55 po přibližně 

začátek náměstí Svobody v termínu od 2.5. 2017 do 21.6. 2017 při splnění následujících podmínek: 

 po celou dobu trvání úplné uzavírky bude možná objízdná trasa autobusů linkové osobní dopravy 

po silnici I/55 ul. Masarykova a MK ul. Školní, 

 autobusové zastávky Strážnice, ZŠMK budou dočasně přeloženy na silnici I/55 dle přílohy žádosti o 

souhlas s uzavírkou, výřez ze které je také přílohou tohoto souhlasu s uzavírkou, dočasné zastávky 

za dočasně zrušené zastávky Strážnice, ZŠMK budou vybaveny přenosnými označníky zastávek a 

budou na nich vyvěšeny jízdní řády všech linek veřejné linkové osobní dopravy vnitrostátní, které je 

budou obsluhovat, na dočasně zrušených zastávkách Strážnice, ZŠMK budou vyvěšeny informace o 

Váš dopis zn.:  DOKA, s.r.o. 

Na návsi 11/5 

620 00  Brno - Holásky 

IČO: 63471752 

(do DS) 

Ze dne: 21.3. 2017 
Č. j.: JMK 45555/2017 
Sp. zn.: S-JMK 45325/2017 OD 
Vyřizuje: Mgr. Mudrych 
Telefon: 541651436 
Počet listů: 2 
Počet příloh/listů: 1/1 
Datum: 22.3. 2017 
   

mailto:posta@kr-jihomoravsky.cz
http://www.kr-jihomoravsky.cz/


2 

jejich dočasném přeložení (informace připraví společnost KORDIS JMK, a.s., jakožto koordinátor 

IDS JMK). 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Marek Veselý v.r. 

vedoucí oddělení veřejné osobní dopravy 

odboru dopravy 

Za správnost vyhotovení: 

Mgr. Pavel Mudrych 

 

Příloha: 

 výřez z výkresu se zákresem dočasných zastávek Strážnice, ZŠMK převzatý ze žádosti o souhlas 

s uzavírkou 

Na vědomí: 

Městský úřad Veselí nad Moravou, odbor stavební úřad, IČO: 00285455 (do DS) 

VYDOS BUS a.s., IČO: 26950731 (do DS) 

ČSAD Kyjov Bus a.s., IČO: 49447009 (do DS) 

KORDIS JMK, a.s., IČO: 26298465 (do DS)  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Hodonín, Brněnská 3254, 695 15  Hodonín 

 

Otisk razítka 
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