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Městský úřad Šternberk
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk

Šternberk 29.06.2017

Oprávněná úřední osoba
pro vyřízení:

Ing. Adriana Runštuková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086561, e-mail: runstukova@sternberk.cz

Oprávněná úřední osoba
pro podepisování:

Ing. Adriana Runštuková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086561, e-mail: runstukova@sternberk.cz

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní
úřad podle § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po předchozím souhlasu
Policie ČR-KŘP Ol kraje, ÚO Olomouc, dopravního inspektorátu a po předchozím souhlasu
majetkového správce silnice II. a III. třídy Správy silnic Olomouckého kraje, rozhodl podle § 24
zák.č. 13/1779 Sb., o pozemních komunikacích v úplném znění takto :
na základě žádosti o úplnou a částečnou uzavírku na silnici tř.č. II/440 v úseku Moravský
Beroun – Stará Libavá z důvodu realizace stavby: „II/440 Moravský Beroun – hranice
vojenského újezdu“ – oprava komunikace, v termínu od 03.07.2017 – 30.9.2017, 03.07.2017 –
24.7.2017 od firmy KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČO 623 60 213 v zastoupení
firmou SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 783 71 Olomouc – Holice, IČO 623 63 701 na
základě plné moci ze dne 30.5.2017, podané dne 19.6.2017
se
I.

povoluje

Uzavírka v následujícím rozsahu a době :

Úplná a částečná uzavírka silnice tř.č. II/440 v úseku Moravský Beroun – Stará Libavá,
termín uzavírky
03.07.2017 – 30.9.2017 – při částečné uzavírce sil. II/440 (po celou dobu stavby)
03.07.2017 – 24.7.2017 – při úplné uzavírce sil. II/440 Moravský Beroun – Stará Libavá
(I.Etapa)
- důvod uzavírky
pod ochranou uzavírek se uskuteční stavební práce v rámci realizace stavby „II/440 Moravský
Beroun – hranice vojenského újezdu“ – oprava komunikace,
-

podmínky pro povolení uzavírky

1.
uzavírka bude vyznačena přechodným dopravním značením dle stanovení odboru
dopravy a silničního hospodářství ve Šternberku č.j. MEST 91156/2017/ODSH 281/2017/pach
ze dne 22.6.2017 na silnici II. a III. třídy v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a vyhláškou
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a vyjádřením
Policie ČR-KŘ, DI Olomouc pod č.j. KRPM-78499-1/ČJ-2016-140506 ze dne 15.06.2017 za
Elektronický podpis - 29.6.2017
jeho stav odpovídá Ing. Tomáš Král, tel.: 602 704 415,
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2.
označení zabezpečí na svůj náklad žadatel, DZ osadí odborně způsobilá firma, žadatel
odpovídá za stav DZ po dobu trvání uzavírky,
3.
potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy
na místě stavby společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení,
4.
uzavírka bude řešena tak, aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem,
5.

vjezd vozidel Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru bude umožněn vždy,

6.

za splnění podmínek rozhodnutí odpovídá Ing. Tomáš Král, tel.: 602 704 415,

7.
na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a
ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena,
8.
žadatel učiní veškerá potřebná opatření k dodržení, případně zkrácení uvedeného
termínu.
II.

Nařizuje se objížďka :

Objízdná trasa je obousměrně vedena následovně:
z obce Stará Libavá po silnici II/440 dále po silnici III/4402 do Nové Vésky, Moravského
Berouna a zpět.
Objízdná trasa pro veřejnou linkovou dopravu bude vedena následovně:
1.
Předmětný úsek silnice II/440 v 1. etapě je součástí trasy linek veřejné linkové dopravy
890798 Moravský Beroun – Norberčany – Moravský Beroun,Nové Valteřice, 930455 Mohelnice
– Uničov – Šternberk – Vítkov – Ostrava, které provozuje ARRIVA MORAVA a. s. Linka 890798
je provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Linka 890798 bude vedena po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Moravský
Beroun,Granitol po silnici II/440, MK Janáčkova, I/46, III/4406, III/4405 na zastávku
Norberčany,Stará Libavá,křižovatka a dále po trase dle licence. Linka bude obsluhovat všechny
zastávky. Na lince bude platit výlukový jízdní řád.
Linka 930455 bude vedena po objízdné trase. Ta povede ze zastávky Moravský
Beroun,náměstí po silnici I/46 směr Čabová, III/4406, III/4405 na zastávku Norberčany,Stará
Libavá,křižovatka a dále po trase dle licence. Linka bude obsluhovat všechny zastávky.
2.
V době částečné uzavírky (1. 9. – 30. 9. 2017) budou linky vedeny po trase dle licence a
obsluhovat všechny zastávky.
III.

Odkladný účinek

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§24 odst.4 zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění).
Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění zákona č. 413/2005 Sb., je: KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČO 623
60 213.
Odůvodnění:
Žadatel - KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČO 623 60 213 v zastoupení firmou
SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 783 71 Olomouc – Holice, IČO 623 63 701 na základě plné
moci ze dne 30.5.2017 podal dne 19.6.2017 žádost o úplnou a částečnou uzavírku na silnici
tř.č. II/440 v úseku Moravský Beroun – Stará Libavá z důvodu realizace stavby: „II/440
Moravský Beroun – hranice vojenského újezdu“ – oprava komunikace, v termínu od 03.07.2017
– 30.9.2017 (částečná uzavírka), 03.07.2017 – 24.7.2017 (úplná uzavírka).
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K žádosti o vydání rozhodnutí – povolení úplné uzavírky bylo doloženo: vyjádření vlastníka
pozemní komunikace, která má být uzavřena, tj. vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje,
p.o., Středisko údržby Olomouc ze dne 16.6.2017 pod č.j. SSOK-OL/13236/17/SO. Součástí
spisu je dále stanovisko Policie ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Olomouc, dopravní inspektorát č.j. KRPM-78499-1/ČJ-2017-140506 ze dne 15.6.2017 včetně
situace-dopravní řešení, opatřené otiskem razítka Policie ČR, výpis z registru ekonomických
subjektů ČSÚ v ARES žadatele. Stanovení přechodné úpravy provozu vydal MěÚ Šternberk,
odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. MEST 91156/2017/ODSH 281/2017/pach ze
dne 22.6.2017. Vyjádření vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH, oddělení
veřejné dopravy č.j. KUOK/62171/2017 dne 28.6.2017. Souhlasné vyjádření s uzavírkou a
vedením objízdné trasy vydalo Město Moravský Beroun dne 22.6.2017 pod č.j.
MEMB/5104/2017 Sp. Zn.: MEMB/319/2017/OVVŽP, Obec Norberčany dne 15.6.2017, Obec
Domašov nad Bystřicí dne 19.6.2017, Obec Město Libavá dne 22.6.2017. Byl doložen
harmonogram prací, výpis z obchodního rejstříku Dopravní značení Svoboda, plná moc ze dne
30.5.2017.
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.
Silniční správní úřad se v rámci řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve
smyslu ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Silniční správní úřad se zabýval ust. § 36 odst.3 správního řád, kdy se účastníci řízení vzdali
možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky úseku předmětné komunikace obsahuje
všechny náležitosti stanovené v § 24 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, včetně
vzdání se práva účastníků řízení nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady pro rozhodnutí,
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 podáním učiněným u Městského úřadu Šternberk, odboru dopravy a
silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§24 odst.4 zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění).
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Účastníci řízení:
-

KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČO 623 60 213 v zastoupení
SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 783 71 Olomouc – Holice, IČO 623 63 701
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 00 Olomouc
Město Moravský Beroun, náměstí 9. Května 4, 793 05 Moravský Beroun
Obec Norberčany, Norberčany 58, 793 05 Moravský Beroun
Obec Město Libavá, Berounská 41, 783 07 Město Libavá
Obec Domašov nad Bystřicí, Náměstí 35, 783 06 Domašov nad Bystřicí

Ing. Adriana Runštuková
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
Obdrží:
-

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Olomouc, dopravní inspektorát, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje odbor dopravy a SH, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc
Záchranná služba Olomouc, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
Hasičský záchranný sbor okresu Olomouc, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc
spis

