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Oprávněná úřední osoba lng. Adriana Runštuková, vedoucíodboru dopravy a silničníhohospodářství
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Oprávněná úředníosoba lng. Adriana Runštuková, vedoucíodboru dopravy a silničníhohospodářství
pro
tel,: 585086561, e-mail: runstukova@sternberk.iz
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podepisování:

COLAS CZ, a,s., Ke Klíčovu9, 190 00 Praha g, lČ: 26í 77

OO5.

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničníhohospodářstvíjako příslušný silničnísprávní
Úřad podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
PozdějŠÍchRiedpisů (dále jen ,,zákon o pozemních komunikacích"), po předchozím souhlasu
Policie ČR-KŘP Ol kraje, ÚO Olomouc, dopravního inspektorátu,- po předchozím souhtasu
majetkového správce silnice ll. a lll. třídy Správy silnic Olomouckého kraje, rozhodl podle § 24
zák.č, 1311779 Sb., o pozemních komunikacích v úplnémznění takto
:

na základě Žádosti o částečnouuzavírku silnice tř.č,lll444 Domašov nad Bystřicí - Heroltovice
z dŮvodu stavební akce ,,}U444 Domašov nad Bystřicí hranice Libavá, vojenský $ezd" _ oprava
silnice za ČásteČné uzavírky v termínu, od 1 .1 a.2017 do 15. 11 .2017 od společnosti COLAS CZ,
a.s., Ke KlíČovu9, 190 00 Praha g, lČ: 261 77 005 vzastoupení společností SEKNE, spol. s
r,o., Hamerská 12, 783 71 Olomouc - Holice, lČO 623 63 7O1 na základě plné moci ze dne
6.9.2017, podané dne 12,9,2O17

se povoluje
!.

Uzavírka v následujícím rozsahu a době

:

Částečnáuzavírka silnice ff.č.llt444 Domašov nad Bystřicí - Heroltovice
termín uzavírky

od í.í0.2017 do 15.11.2017

-

důvod uzavírky
pod ochranou ČásteČnéuzavírky se uskutečnístavebnípráce v rámci realizace akce: ,,lll444
DomaŠov nad Bystřicí hranice Libavá, vojenský újezd" - oprava silnice za částečnéuzavírky,

1.

podmínky pro povolení uzavírky

uzavírka bude vyznačena přechodným dopravním značenímdle stanovení odboru
dopravy a silničníhohospodářství ve Šternberku č,j. MEST 12g033l2o17/ODSH 47312017trun
ze dne 22.9.2017 na silnici lI. a lll. třídy v souladu se zákonem 361/2000 Sb" a vyhláškou
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a Vyjádřením

str. 2

Poticie Čn-xŘ, Dl olomouc pod č.j. KRPM -112516-1tČl-zol7-140506 ze dne 6.9.2017 za jeho
stav odpovídá lng. Jiří Opravil, tel.: 733 780 450.

2.

oznaČenízabezpeČína svůj náklad žadatel, DZ osadí odborně způsobilá firrna, žadatel
odpovídá za stav DZpo dobu trvání uzavírky,

3. potvrzené a stanovené schéma použitéhopřechodného dopravního značeníbude vždy
na místě stavby spoleČně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravníznačení,
4. uzavirka bude řešena tak, aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem,
5. vjezd vozidel Záchranné služby a Hasičskéhozáchranného sboru bude umožněn vždy,
6. za splnění podmínek rozhodnutí odpovídá lng. Jiří Opravil, tel.: 733 78o 450.
7. na zaČálku uzavírky bude umístěna orientačnítabule s uvedením dat zahájení a
ukonČeníuzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejížžádost byta uzavírka povolena,

8.

Žadatel uěiní veškerá potřebná opatření k dodžení,případně zkrácení uvedeného

ll.

Nařizuje se objížd'ka:

termínu.

Oblízdná trasa se nestanovuje,

lll.

Odkladný účinek

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek(§24 odst.4 zák.
pozemních komunikacích, v platném znění).

č. 13t1997 Sb.,

o

tJČastníkemřízenípodle ustanovení § 27 odst. 1 zákonač. 500i2OO4 Sb., správního řádu, ve
znění zákona Č.41312005 Sb., je: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177
005,

odůvodnění:

-

spoleČnost COLAS CZ, a.s,, Ke Klíčovug, 190 00 Praha g, lČ: 261 77 oas
vzastoupení spoleČnostíSEKNE, spol, s r.o., Hamerská 12, 78371 Olomouc- Holice, lČo
623 63 7O1 na základě plné moci ze dne 6,9.2017 podal dne 12.9,20,17 žádost o povolení
Částečnéuzavírky silnice tř,č, lll444 Domašov nad Bystřicí - Heroltovice z důvodu piovedení
stavební akce ,,lV444 Domašov nad Bystřicí hranice Libavá, vojenský újezd" - oprava silnice za
částečnéuzavírky, v termínu od 1 .10.2017 do 15.11 ,2017
Žadatel

.

K Žádosti o vydání rozhodnutí - povolení uzavírky bylo doloženo: vyjádření vlastníka pozemní
komunikace, která má být uzavřena, tj. vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.,
Středisko údžbyOlomouc ze dne 11.9.2017 pod č.j. SSOK-OL/19495t17/SO. Součástí spisu je
dále stanovisko Policie ČRKrajské řediteiství policie Olomouckého kraje, územní'odbór
olomouc, dopravní inspektorát č,j. KRPM-112516-1tČJ-2017-14o5o6 ze dné 6,9,2017 včetně
situace-dopravní řešení, opatřené otiskem razítka Policie ČR. Stanovení přechodné úpravy
Provozu vydal MěU Sternberk, odbor dopravy a silničníhohospodářství pod č.j. MESŤ
129033|2017/ODSH 4rcl2al7kun ze dne 22.9.2017. Souhlas s částečnouuzavírkou vydala
Obec EomaŠov nad Bystřicí č.j. 26212017 dne 8,9.2017. Byl doložen harmonogram prací, plná
moc ze dne 6.9.2017.
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
svým obsahem vyjadřují souhlas s vydáním
rozhodnutím, silničnísprávní úřad po zváženía posouzení těchto podkladů v rámci zásady

a
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dobré víry, souěinno.sti, rychlosti, procesní rovnosti dotčených osob
vyhověl všem úěastníkůma dotčeným orgánům v plném rozsahu.

a

zásady dobré správy,

Veřejlá správa je sluŽbou veřejnosti a správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahůtak,
abY nikomu nevznikaly zbytečnénáklady a dotčenéosoby io možná nelmenc žatéžqe.Jelikož
PředloŽená Žádost a přílohy zcela akceptují stanoviska, podmínky a požadavky Úvedených
subjektŮ, které tvoří právní okolí pro vydání tohoto rozhodnutí, silnični správní úřad rozhodl
v dohodě s nimi a jejich souhlasem, v rámci zjednodušení správníh o řízení.
Na základě správního uvážení, posouzení zda přijaté řešeníje v souladu s veřejný m zájmem a
PoŽadavkem na vedení řízení dle zásady rychlosti a hospodárnosti řízení,koý řízenímá být
vedeno co nejúČelněji,nejrychleji, nejjednodušeji a nejlevněji, silničnísprávní úřad již n"prou"ál
dalšíprocesní úkony.
SilniČnísPrávní Úřad se v rámci řízení zabývat téžotázkou vymezení okruhu účastníků
řízení ve
smyslu ustanovení§ 27 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

SilniČnísPrávní Úřad se zabýval ust. § 36 odst.3 správního řád, kdy se účastníciřízení
vzdali
možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním.
k tomu, Že Žádost o povolení uzavírky úseku předmětné komunikace obsahuje
vŠechnY náleŽitosti stanovené v § 24 zák.č. 1311997 Sb., o pozemních komunikacích, včetňě
vzdání se Práva ÚČastníkŮ řízení nahlédnout do spis_u a seznámit se s podklady pro rozhodnutí,
rozhodl odbor doPravy a silničníhohospodářství ve Šternberku jako silničnísprávní úřad tak, jaÉ
je ve výroku uvedeno.

Vzhledem

poučenío odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne je_ho oznámení ke Krajskému

Úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Městského úřad1r šternberk, odboru dopravy a
silničn ího hospodářství.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek(§24 odst.4 zák.
pozemních komunikacích, v platném znění).

č, 13tlgg7 Sb.,

účastníciřízení;

-

COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu9, 190 00 Praha g, lČ:261 77 O05, v zastoupení
SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12,78371Olomouc - Holice, lčo ozs 63 701
Správa silnic olomouckého kraje, Lipenská 120,772 00 olomouc
Obec DomaŠov nad Bystřicí, Náměstí35, 783 06 Domašov nad Bystřicí

lng. Adriana Runštuková

vedoucí odboru dopravy a silničníhohospodářství

Obdrží:

-

Poticie Českérepubliky, Krajské ředitelstvípolicie Olomouckého kraje, územníodbor
Olomouc, dopravní inspektoiát, Kosmonauiů 1o, 771 36 olomouc
spis

o

