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Přerov, dne 22.10.2014

STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov

ROZHODNUTÍ č. 35/2014
Povolení uzavírky
Výroková část:
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), na základě žádosti o povolení uzavírky,
kterou dne 20.10.2014 podala
společnost STRABAG a.s., IČO 60838744, Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kterou zastupuje společnost DALSIKO s.r.o., IČO 29298563, Vrahovická 18, 796 01 Prostějov 1
(dále jen "žadatel"), a po předchozím projednání se Správou silnic Olomouckého kraje jako pověřeným
správcem krajských silnic ze dne 8.10.2014 a po projednání s Obcí Uhřičice, Polkovice, Obědkovice, Klenovice
na Hané, Čelčice, Čehovice, Hrubčice, s Městem Tovačov, Obcí Troubky, Statutárním městem Přerovem, Obcí
Bochoř, Vlkoš, Kyselovice, Městem Chropyně a Kojetín na jejichž zastavěném území má být uzavírka
povolena / nařízena objížďka, podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích
povoluje podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
úplnou uzavírku krajské silnice
Místo uzavírky:

krajská silnice č. II/367 Uhřičice
/v km 17,563 – 18,463 sil. staničení/

Důvod uzavírky:

"Obec Uhřičice - stoková síť"

Druh uzavírky:

úplná dlouhodobá

Délka uzavírky:

1. etapa 500 bm, 2. etapa 400 bm

Rozsah uzavírky:

pro veškerý provoz mimo vozidel IZS, stavby, BUS a dopravní
obsluhy

Trasa objížďky:

po sil. č. II/367 přes Polkovice, Obědkovice, Klenovice na Hané,
Čelčice, Čehovice, před Bedihoštěm po II/434 na Hrubčice,
Tovačov, Troubky, Přerov, dále po II/436 na Bochoř, Vlkoš,
Kyselovice, Chropyně, Kojetín na II/367 a to obousměrně

Délka objížďky:

cca 20 km přes Bedihošť do Tovačova, cca 19 km směr Kojetín Přerov
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Termín:

27.10.2014 – 16.11.2014

Odpovědná osoba za žadatele:

Ing. David Dlouhý, STRABAG a.s., tel. 602 717 318

Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí vyznačení uzavírky dopravními značkami dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení
na pozemních komunikacích“, stanovené Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních
služeb a obecního živnostenského úřadu dne 20.10.2014 pod č.j. MMPr/124953/2014/MP, Městským
úřadem Kroměříž ze dne 16.10.2014 pod spis.zn.: MeUKM/066902/2014 a Magistrátem města Prostějova,
Odborem dopravy ze dne 16.10.2014 pod č.j. PVMU 131494/2014 41.
2. Provedení a umístění dopravních značek a dopravního zařízení musí odpovídat nařízením vyhlášky
č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, ČSN EN 12899-1 a bude v souladu s TP 65
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, resp. TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích“.
3. Na začátku uzavřeného úseku silnice budou umístěny orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky a název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
4. Vyznačení uzavírky bude provedeno tak, aby i za snížené viditelnosti byla zajištěna bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
5. Po dobu trvání uzavírky odpovídá žadatel za dopravní značení související s uzavírkou a za jeho údržbu.
6. Po dobu uzavírky musí byt zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
7. Žadatel musí dodržet podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby
Jih, jako pověřeného správce krajských silnic ze dne 8.10.2014 č.j. SSOK JH -18593/2014, zejména:
 Uzavírka bude provedena v souladu s § 24 sil.zákona č. 13/97 Sb. a § 39 vyhl. č. 104/97 Sb., kterou
se provádí silniční zákon a dle TP 66.
 Žadatel o uzavírku odpovídá po celou její dobu za řádné vyznačení, které bude v průběhu uzavírky
kontrolovat a případné odcizení DZ či jiné poškození bude bezodkladně řešit dle schváleného
rozmístění DZ, aby nedocházelo k dezorientaci řidičů.
 Po skončení uzavírky budou dočasné DZ odstraněny žadatelem o uzavírku.
8. Pokud dojde z důvodu uzavírky k poškození objížďkových komunikací, v souladu s § 24 odst. 6 zákona
o pozemních komunikacích tyto uvede do původního stavu žadatel na vlastní náklady a to neprodleně po
skončení uzavírky.
9. Žadatel neprodleně oznámí ukončení uzavírky na Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních
služeb a obecního živnostenského úřadu. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky
a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
10. Zástupcům Policie ČR, DI Přerov a Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb
a obecního živnostenského úřadu zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení uzavírky, popř.
změn, pokud si to dopravní situace vyžádá. Případné pokyny těchto úřadů, upřesňující nebo doplňující
podmínky tohoto rozhodnutí související s bezpečností a plynulostí silničního provozu je třeba respektovat.
11. Za provádění prací a za dopravní značení související s uzavírkou včetně jeho údržby zodpovídá Ing. David
Dlouhý, STRABAG a.s., tel. 602 717 318.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov
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Odůvodnění:
Žadatel podal dne 20.10.2014 žádost o povolení uzavírky krajské silnice.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil a po projednání s vlastníkem komunikace
a dotčenými obcemi podle § 24 odst. 2 písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích povolil uzavírku
krajské silnice za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih
Obec Uhřičice
Obec Polkovice, zastoupená starostou
Obec Obědkovice, zastoupená starostou
Obec Klenovice na Hané
Obec Čelčice, zastoupená starostou
Obec Čehovice
Obec Hrubčice
Město Tovačov
Obec Troubky
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Zdeňkem Holasem
Obec Bochoř, zastoupena starostou obce
Obec Vlkoš
Obec Kyselovice, zast.starostkou
Město Chropyně, zastoupené starostou
Město Kojetín
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího úřadu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Iva Ratiborská
správní referent

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Poznámka:
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle
§ 42a odst. 1 pro fyzické osoby, nebo jako správní delikt podle § 42b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby, s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. DALSIKO s.r.o., IDDS: e9f7exq
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
3. Obec Uhřičice, IDDS: suxbvgx
4. Obec Polkovice, zastoupená starostou, IDDS: 8f4bnj8
5. Obec Obědkovice, zastoupená starostou, IDDS: xpvaw4x
6. Obec Klenovice na Hané, IDDS: itkbdnq
7. Obec Čelčice, zastoupená starostou, IDDS: kehbnmd
8. Obec Čehovice, IDDS: kdmbren
9. Obec Hrubčice, Hrubčice č.p. 10, 798 21 Bedihošť
10. Město Tovačov, IDDS: nppbaz6
11. Obec Troubky, IDDS: 9uyb8nq
12. Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Zdeňkem Holasem, Bratrská č.p. 709/34,
750 11 Přerov
13. Obec Bochoř, zastoupena starostou obce, IDDS: tyjb4s6
14. Obec Vlkoš, IDDS: ez5a7yi
15. Obec Kyselovice, zast.starostkou, IDDS: wgnbc9t
16. Město Chropyně, zastoupené starostou, IDDS: rbsbexq
17. Město Kojetín, IDDS: r3cb8hq
ostatní
18. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
19. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
20. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: j9ymvs2
21. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Dopravní úřad, IDDS: qiabfmf
22. STRABAG a.s., Ing. David Dlouhý, IDDS: 8yuchp8
23. www.jsdi.cz/portal
24. spis

