Městský úřad Šternberk
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Horní náměstí 16
785 01 Šternberk

Č.j.: MEST 30887/2016
Sp.zn.: ODSH 9388/2016/run

Šternberk, dne 2.5.2016

Spisový znak – 280.12, skartační znak/skartační lhůta – S/5
Oprávněná úřední osoba: Ing. Adriana Runštuková
tel. 585086561, e-mail:runstukova@sternberk.cz
Karel Sekerka, Řezníčkova 682/7, 772 00 Olomouc (d.n. 20.02.1961)
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný
silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění (dále jen zákon o
pozemních komunikacích), po předchozím souhlasu Správy silnic Olomouckého
kraje pověřené výkonem vlastnických práv k sil. II. a III. třídy a Policie ČR-KŘP Ol
kraje, ÚO Olomouc, dopravního inspektorátu, rozhodl podle § 25 odst. 6 písm.e) a §
40 odst. 10 vyhl.č. 104/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích takto:
na základě žádosti Karla Sekerky, Řezníčkova 7, 772 00 Olomouc (d.n. 20.02.1961)
o povolení zvláštního užívání silnice tř.č. III/44443, III/44434, II/444 mezi obcemi
Domašov nad Bystřicí-Jívová-Hraničné Petrovice-Domašov nad Bystřicí z důvodu
pořádání sportovní akce - silniční cyklistický závod „Moravský pohár Orbea“ podané
dne 20.04.2016
se

povoluje:

zvláštní užívání silnice III/44443, III/44434, II/444 pro sportovní akci - silniční
cyklistický závod „Moravský pohár Orbea“
za dodržení těchto podmínek:
1.
zvláštní užívání se povoluje pro sportovní akci - silniční cyklistický závod
„Moravský pohár Orbea“, podané dne 20.04.2016
2.
pro akci, která bude zabezpečená pořadatelskou službou, se povoluje zvláštní
užívání silnice III/44443, III/44434, II/444
v úseku z náměstí v Domašově nad
Bystřicí přes obec Jívová a Hraničné Petrovice zpět do Domašova nad Bystřicí,
v termínu:
21.05.2016, od 10:00 do 12:00hod.
3.
cyklistický závod
bude probíhat za běžného provozu na pozemních
komunikacích bez nutnosti provedení uzavírek silnic a stanovení dopravního
značení,
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4.
závod bude zabezpečen pořadatelskou službou, závodníky bude doprovázet
vozidlo pořadatele s oranžovým majákem, které pojede vepředu a vzadu za každou
skupinou závodníků,
5.
organizátor závodu zajistí s ohledem na bezpečnost silničního provozu přilehlé
boční ulice na trase závodu,
6.
v případě kolmého přejezdu závodníků přes komunikaci budou tato místa
řádně označena a zajištěna pořadatelem,
7.
závodníci budou dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
8.
neprodleně po ukončení sportovní akce budou veškeré úpravy komunikací,
úpravy přilehlého prostoru komunikací a jiné zásahy, které budou za účelem
pořádání soutěže provedeny, uvedeny do původního stavu včetně úklidu všech
dotčených prostranství,
9.
případné škody na silničním majetku způsobené zvláštním užíváním silnice
budou odstraněny na náklady pořadatele závodu,
10.
za splnění podmínek rozhodnutí odpovídá: Karel Sekerka, Řezníčkova 7, 772
00 Olomouc, tel.: 608 080 983.
Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního
řádu, ve znění pozdějších předpisů je: Karel Sekerka, Řezníčkova 7, 772 00
Olomouc (d.n. 20.02.1961).
Odůvodnění:
Žadatel – Karel Sekerka, Řezníčkova 7, 772 00 Olomouc (d.n. 20.02.1961) podal
dne 20.04.2016 žádost o povolení zvláštního užívání
silnice tř.č. III/44443,
III/44434, II/444 mezi obcemi Domašov nad Bystřicí-Jívová-Hraničné PetroviceDomašov nad Bystřicí z důvodu konání silničního cyklistického závodu „Moravský
pohár Orbea“, dne 21.05.2016 od 10,00hod. do 12,00ho
Souhlasné stanovisko vydala Policie ČR-KŘ, DI Olomouc pod č.j. KRPM-51737/ČJ2016-140506 dne 15.04.2016, Správa silnic Olomouckého kraje jako majetkový
správce silnic II. a III. tříd SSOK-OL5417/16/DD dne 4.4.2016, Dále bylo doloženo:
schematický návrh trasy závodu, rozpis závodu.
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Silniční správní úřad se v rámci řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu
účastníků řízení ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že žadatel k žádosti doložil všechny podklady, nutné pro vydání
rozhodnutí a tyto podklady obsahovaly souhlasná a kladná stanoviska a postoje
účastníků řízení, které se vzájemně nevylučují ani nepodmiňují a svým obsahem
vyjadřují souhlas s vydáním rozhodnutím, silniční správní úřad po zvážení a
posouzení těchto podkladů v rámci zásady dobré víry, součinnosti, rychlosti,
procesní rovnosti dotčených osob a zásady dobré správy, vyhověl všem účastníkům
a dotčeným orgánům v plném rozsahu.
Veřejná správa je službou veřejnosti a správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných
průtahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná
nejméně zatěžuje. Jelikož předložená žádost a přílohy zcela akceptují stanoviska,
podmínky a požadavky uvedených subjektů, které tvoří právní okolí pro vydání
tohoto rozhodnutí, silniční správní úřad rozhodl v dohodě s nimi a jejich souhlasem, v
rámci zjednodušení správního řízení.
Na základě správního uvážení, posouzení zda přijaté řešení je v souladu s veřejným
zájmem a požadavkem na vedení řízení dle zásady rychlosti a hospodárnosti řízení,
kdy řízení má být vedeno co nejúčelněji, nejrychleji, nejjednodušeji a nejlevněji,
silniční správní úřad již neprovedl další procesní úkony.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení zvláštního užívání předmětných komunikací
je v souladu s § 25 odst. 6 písm. e) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 40 odst. 5 vyhl. č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
rozhodl odbor dopravy a silničního hospodářství ve Šternberku, jako silniční správní
úřad tak, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
podáním učiněným u Městského úřadu Šternberk, odboru dopravy a silničního
hospodářství.

Ing. Adriana Runštuková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
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Účastníci řízení:
Karel Sekerka, Řezníčkova 7, 772 00 Olomouc (d.n. 20.02.1961)
Obec Domašov nad Bystřicí, Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí
Obec Jívová, Jívová 69, 783 16 Dolany
Obec Hraničné Petrovice, Hraničné Petrovice 82, 783 06 Domašov nad
Bystřicí
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Olomouc, Lipenská
120, 772 11 Olomouc

Poznámka:
Podle položky 36 a) zák.č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích v platném znění, byl
uhrazen správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Obdrží:
Policie ČR, KŘ policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát, Kosmonautů
10, 771 36 Olomouc
spis

tel.: +420 585 086 540
fax: +420 585 012 953
e-mail: pachova@sternberk.cz
www.sternberk.eu

Stránka 4 z 4

