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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako silniční správní úřad příslušný podle
§ 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) přezkoumal ve správním řízení
žádost o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. e) zákona
o pozemních komunikacích – pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních
a podobných akcí a o povolení úplné uzavírky provozu podle § 24 zákona o pozemních komunikací,
kterou dne 02.05.2022 podala

Atletika Zábřeh, z. s., IČO 26650134, Postřelmovská 2265/4, 789 01 Zábřeh,

kterou zastupuje

Mgr. Josef Zika, nar. 17.11.1971, Rájec 118, 789 01 Rájec (dále jen „žadatel“).

Na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby
Šumperk jako majetkového správce níže uvedených silnic ve vyjádření č.j. SSOK/Hl/178/ŠU
10674/2022 ze dne 12.05.2022, souhlasu Policie ČR, DI Šumperk jako dotčeného orgánu ve
stanovisku č.j. KRPM-64934-2/ČJ-2022-140906 ze dne 12.05.2022 a souhlasu města Zábřeh jako
vlastníka dotčených místních komunikací a jako obce, na jejímž zastavěném území má být povolena
uzavírka nebo nařízena objížďka (souhlas uvedlo na podané žádosti dne 11.05.2022), rozhodl
v souladu s § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích, kterým žadateli

I. povoluje

v souladu s § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích zvláštní užívání

silnice III/31537 (město Zábřeh, od křížení s ulicí Nemilská, do obce Nemile po křižovatku se silnicí
III/31534),

silnice III/31534 (úsek obec Nemile od křižovatky se silnicí III/31537 po křižovatku s PK za mostem
ev. č. 31534-3 přes Moravskou Sázavu v obci Lupěné),

silnice III/31535 (v úseku obce Nemile – Hněvkov),

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh

mailto:posta@muzabreh.cz
http://www.zabreh.cz


Č.j. MUZB/24911/2022/OD Strana 2/8

silnice III/31528 (v úseku obec Hoštejn, křižovatka se silnicí II/315 a MK, výjezd na Hněvkov),

místní komunikace ulice Oborník, Na Hrázi, 28. října a Kosmonautů ve městě Zábřeh

v rámci pořádání sportovní akce – běžeckého závodu: „Půlmaraton údolím Moravské Sázavy
2022“.

Trasa závodu:

Závod začíná na ulici Havlíčkova ve městě Zábřeh (silnice III/31537), pokračuje se na místní
komunikace ulice Oborník, Na Hrázi, Kosmonautů, 28. října, Na Hrázi, Oborník, Havlíčkova a dále se
pokračuje po silnici III/31537 do obce Nemile, dále po silnicích III/31534 a III/31535 do obce
Hněvkov, dále po veřejně přístupné účelové komunikaci a silnici III/31528 do obce Hoštejn, kde se
závodníci budou otáčet po místní komunikaci v obci Hoštejn a vracet se stejnou cestou zpět
směrem k Hněvkovu a dále přes veřejně přístupné účelové komunikaci „Cyklostezka Hněvkov –
Lupěné“ do obce Lupěné a po silnicích III/31534 a III/31537 do prostoru cíle, který je na ulici
Oborník ve městě Zábřeh, viz příloha.

Termín zvláštního užívání:

22.05.2022 (neděle) od 09:00 do 12:30 hodin, konečná úprava uvedením do původního stavu
(úklid) do 13:30 hodin.

Odpovědné osoby:

Mgr. Josef Zika, tel. č.: 731709288

Ing. Ondřej Jašek, tel. č.: 602156589

V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích budou žadatelem
dodrženy následující podmínky:

1. Zvláštní užívání bude prováděno v termínu 22.05.2022 od 09:00 hodin do 13:30 hodin. Místo
bude označeno dopravními značkami dle stanovení přechodné úpravy provozu vydaného
Městským úřadem Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy pod č.j. MUZB/24245/2022/OD ze
dne 16.05.2022, které je přílohou tohoto rozhodnutí.

2. Sportovní akce se uskuteční na výše uvedených pozemních komunikacích za běžného silničního
provozu s regulací dopravy dopravním značením a dále odpovědnými osobami uvedenými
v bodu 3., v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. m) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů (tj. ten, kdo je uveden v povolení
zvláštního užívání pozemní komunikace spočívajícího v pořádání sportovní, kulturní,
náboženské, zábavní nebo obdobné akce podle zákona o pozemních komunikacích, dosáhl-li
věku 18 let).

3. Celý průběh akce bude zajištěn pořadatelskou službou. Za řádný průběh celé akce a zajištění
bezpečnosti provozu na dotčených pozemních komunikacích zodpovídá pořadatel (žadatel).
Žadatel prokazatelným způsobem stanoví osobní zodpovědnost každé osoby pořadatelské
služby za svěřené úkoly na určeném úseku a vedoucí k zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu a předem je seznámí s podmínkami tohoto rozhodnutí. Tyto osoby budou
mít u sebe kopii zvláštního užívání, ve kterém jsou uvedeny jako osoby odpovědné za průběh
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zvláštního užívání pozemní komunikace v souladu ustanovením § 79 zákona o silničním
provozu.

Odpovědnými osobami (pořadatelská služba) dále jsou:

Josef Zika 17. 11. 1971
Ondřej Jašek 19. 9. 1977
Pavel Švéda 3. 6. 1972
Josef Kroul 2. 1. 1973
Miroslav Hýbl 23. 7. 1979
František Friedl 8. 2. 1986
Petr Fochler 8. 1. 1991
Ondřej Sikora 10. 9. 1977
Libor Žouželka 28. 11. 1978
Aleš Pátek 15. 3. 1980
Vítězslav Pátek 16. 4. 2003

4. Budou splněny podmínky Policie ČR, DI Šumperk uvedené ve stanovisku č.j. KRPM-64934-
2/ČJ-2022-140906 ze dne 12.05.2022:

 Obsazení startu a cíle závodu a dále všech křižovatek silnic na trase závodu, dále vyústění
místních komunikací, účelových komunikací, polních a lesních cest na silnice dotčené
závodem osobami oprávněnými zastavovat vozidla dle ustanovení § 79 odst. 1) písm. m)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 30 minut před plánovaným přiběhnutím čela závodu,
do konce závodu.

 Na místech, kde dle bodu 1 nebude pořadatelská služba, umístit dopravní značky Z 2
zábrana pro označení uzavírky + B 1 zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech, dle
řádného stanovení dopravního značení příslušnou obcí s rozšířenou působností. Dopravní
značky budou umístěny 30 minut před začátkem závodu a odstraněny bezprostředně po
skončení závodu.

 Zajistit výstražný oděv dle přílohy č. 12 prováděcího předpisu 294/2015 Sb. (žluté vesty) pro
osoby oprávněné zastavovat vozidla dle ustanovení § 79 odst. 9) zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a pro pořadatele závodu dle odst. 8) téhož paragrafu budou mít u sebe oprávněné
osoby kopii zvláštního užívání, ve kterém budou uvedeny jako osoby odpovědné za průběh
zvláštního užívání pozemní komunikace.

 Je nepřípustné bez rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu pozměňovat,
zakrývat, přemísťovat nebo umísťovat dopravní značení, dále jakýmkoliv trvalým způsobem
vyznačovat trasu závodu, startovací a cílovou čáru.

 Pořadatel prokazatelným způsobem zajistí u všech účastníků akce řádné poučení z hlediska
bezpečnosti silničního provozu podle zákona o silničním provozu.

 V případě kolmého křížení trasy závodníků přes silnici, budou tato místa řádně označena
a zajištěna pořadatelem akce ve výstražných vestách a v tuto dobu zde bude zastaven
silniční provoz.

5. Budou splněny podmínky Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk
uvedené ve vyjádření č.j. SSOK/Hl/178/ŠU 10674/2022 ze dne 12.05.2022:



Č.j. MUZB/24911/2022/OD Strana 4/8

 Pořadatel je povinen předem si trasu zkontrolovat a seznámit účastníky závodu s jejím

průběhem a stavem.

 Důležitá místa na trase budou zajištěna pořadatelskou službou.

 Případné označení trasy závodu bude po ukončení závodu neprodleně odstraněno – nesmí

být umístěno na dopravní značky.

 Požadujeme neprovádět jakékoliv nápisy na povrchu vozovek výše uvedených krajských

silnic.

 Případné znečištění způsobené na trase účastníky závodu, v době jeho konání, je pořadatel

povinen neprodleně odstranit.

6. Závodníci budou dodržovat pravidla provozu na pozemních komunikacích (zejména § 53 – § 56
zákona o silničním provozu).

7. Pořadatel je povinen předem zkontrolovat stav komunikací na trase závodu. Označení a příp.
zabezpečení např. výtluků a jiných nebezpečných míst provede na své náklady.

8. Pořadatel předem a prokazatelně seznámit účastníky akce s jejím průběhem a stavem tratě.

9. Na vozovce dotčených komunikací či jejich součástech a příslušenství (včetně dopravního
značení) nebudou prováděny nápisy, symboly či značení trasy.

10. V rámci sportovní akce bude udržována čistota a pořádek. Případné znečištění dotčených
pozemních komunikací nebo jejich součástí či příslušenství odstraní žadatel neprodleně a na
svůj náklad.

11. Je zakázáno pozměňovat, zakrývat, přemisťovat nebo umisťovat dopravní značení, které není
stanoveno silničním správním úřadem.

12. V souvislosti se zvláštním užíváním nesmí dojít k poškození pozemních komunikací, jiné movité
či nemovité věci. Případné poškození dotčených pozemních komunikací nebo jejich součástí
či příslušenství (tj. např. dopravní značky) žadatel neprodleně oznámí jejich vlastníkovi
a poškození neprodleně odstraní na svůj náklad, pokud nebude s vlastníkem komunikace
dohodnuto jinak.

13. Komunikace budou uvedeny do původního stavu takovým způsobem, aby nebyla způsobena
závada ve sjízdnosti a schůdnosti a nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost chodců a silničního
provozu, a to ihned po skončení akce.

14. Žadatel zajistí včasné seznámení odpovědné osoby s jejími povinnostmi a s podmínkami
tohoto rozhodnutí.

II. povoluje

dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích úplnou uzavírku

silnice III/31537 (město Zábřeh, od křížení s ulicí Nemilská, do obce Nemile po křižovatku se silnicí
III/31534),

místních komunikací ulice Oborník, 28. října a Kosmonautů ve městě Zábřeh

veřejně přístupné účelové komunikace od domu č.p. 11 v obci Hněvkov až po rozcestí na začátku
obce Hoštejn mezi nádražím a domem č.p. 76 (parc. č. 583/3, 643/32, 650/17, 650/9, 643/30,
72/7, 72/6, 72/1, 72/5, 72/4, 72/3, 583/4, 650/8, 650/7, 643/35, 583/10, 643/28, 669/4, 650/2,
63/5, 62/3, 27/2, 583/1 k.ú. Hněvkov, 2287/7, 2287/6, 2285/7, 2281, 2585, 2597/1, 2584/1,
2250/2, 2242/2, 2584/2 k.ú. Hynčina a 396/1 k.ú. Hoštejn)
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v rámci pořádání sportovní akce – běžeckého závodu: „Půlmaraton údolím Moravské Sázavy
2022“.

Termín uzavírky:

22.05.2022 od 09:30 do 12:30 hodin – silnice III/31537

22.05.2022 od 10:00 do 10:30 - místní komunikace ulice Oborník, 28. října, Kosmonautů

22.05.2022 od 09:00 do 12:30 hodin - místní komunikace ulice Oborník (úsek od odbočky areálu
k bývalé Hedvě až po napojení na silnici III/31537 u plaveckého areálu)

22.05.2022 od 10:00 do 11:30 hodin - veřejně přístupná účelová komunikace v úseku Hněvkov -
Hoštejn

Objízdné trasy jsou navrženy:

Pro silnici III/31537 – ve směru od Nemile, silnice III/31534 v obci Nemile a ulice Jiráskova ve městě
Zábřeh a místní komunikace ulice Na Výsluní, K Vápeníkám a Nemilská. Délka uzavřeného úseku cca
2 km, délka objížďky cca 3 km, průjezd pro IZS bude umožněn.

Pro místní komunikace ulice Kosmonautů, 28. října a Oborník v obci Zábřeh – ulice Havlíčkova
(silnice III/31537), Žižkova, náměstí Osvobození, 17. listopadu, Křížkovského, délka uzavřeného
úseku cca 1,8 km, délka objížďky cca 2 km, průjezd pro IZS bude umožněn.

Pro veřejně přístupnou účelovou komunikaci v úseku Hněvkov - Hoštejn – ve směru od Hoštejna po
silnici II/315 přes obce Hoštejn, Kosov, Růžové údolí do města Zábřeh, délka uzavřeného úseku cca
3,5 km, délka objížďky cca 20 km, průjezd pro IZS bude umožněn.

Odpovědné osoby:

Mgr. Josef Zika, tel. č.: 731709288

Ing. Ondřej Jašek, tel. č.: 602156589

při splnění následujících podmínek:

1. Úplná uzavírka provozu bude označena dle stanovení přechodné úpravy provozu č.j.
MUZB/24245/2022/OD ze dne 16.05.2022, které je přílohou tohoto rozhodnutí, na náklady
žadatele o uzavírku, který bude po dobu uzavírky odpovědný za funkčnost dopravního
značení.

2. Žadatel zajistí na vlastní náklady osazení dopravního značení částečných uzavírek. Dopravní
značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

3. Organizačně bude akce zajištěna tak, aby v případě nutnosti byl zajištěn příjezd
pohotovostních vozidel.

4. Uzavírka bude provedena jen na nezbytně nutnou dobu.



Č.j. MUZB/24911/2022/OD Strana 6/8

5. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž
žádost byla uzavírka povolena.

6. V předmětném úseku musí být zajištěn bezpečný průchod pro pěší, přístup k sousedním
nemovitostem bude umožněn.

7. Zahájení a ukončení, příp. i přerušení uzavírky musí být vždy neprodleně oznámeno složkám
– operačnímu a informačnímu středisku – integrovaného záchranného systému. Při
ukončení musí být vždy současně odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být
zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

8. Žadatel zajistí včasné seznámení odpovědné osoby s jejími povinnostmi a s podmínkami
tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Atletika Zábřeh, z. s., Zika Josef, IČO 26650134, Postřelmovská 2265/4, 789 01 Zábřeh

Odůvodnění:

Žadatel Atletika Zábřeh, z. s., kterou zastupuje Mgr. Josef Zika podal dne 02.05.2022 žádost
o povolení zvláštního užívání silnic III/31537, III/31534, III/31535, III/31528 a místních komunikací
ulice Oborník, Na Hrázi, 28. října, Kosmonautů ve městě Zábřeh podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona
o pozemních komunikacích – pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních
a podobných akcí a o povolení úplné uzavírky silnice III/31537, místních komunikací ulice Oborník,
28. října, Kosmonautů ve městě Zábřeh a veřejně přístupné účelové komunikace od domu č.p. 11
v obci Hněvkov až po rozcestí na začátku obce Hoštejn mezi nádražím a domem č.p. 76 podle § 24
zákona o pozemních komunikací v rámci pořádání sportovní akce – běžeckého závodu: „Půlmaraton
údolím Moravské Sázavy 2022“ v termínu 22.05.2022 (neděle) od 09:00 hodin do 13:30 hodin.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Silniční správní úřad oznámil účastníkům řízení
a dotčeným orgánům zahájení řízení pod č.j. MUZB/22161/2022/OD ze dne 04.05.2022 ve kterém
si vyžádal souhlas se zvláštním užíváním od Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby
Šumperk jako majetkového správce výše uvedených silnic, souhlas od města Zábřeh jako vlastníka
dotčených místních komunikací a od dotčeného orgánu Policie ČR, DI Šumperk, který posuzuje
předmět žádosti z hlediska možného ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
a zároveň silniční správní úřad uvedl, že projednává úplnou uzavírku s vlastníkem pozemní
komunikace, která má být uzavřena, s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena
objížďka, s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,
a s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně
přístupné účelové komunikaci a stanovil, že ve lhůtě do 5 dnů od doručení tohoto oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky.

Silniční správní úřad obdržel souhlas od Policie ČR, DI Šumperk ve stanovisku č.j. KRPM-64934-2/ČJ-
2022-140906 ze dne 12.05.2022, souhlas od Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko
údržby Šumperk ve vyjádření č.j. SSOK/Hl/178/ŠU 10674/2022 ze dne 12.05.2022 a souhlas od
města Zábřeh (souhlas uvedlo na podané žádosti dne 11.05.2022)

Na základě uvedených podkladů silniční správní úřad žádost posoudil a rozhodl tak, jak je ve
výrokové části uvedeno.
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Poučení:

K  I. výrokové části rozhodnutí:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Městského úřadu Zábřeh,
oddělení dopravy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy
a silničního hospodářství.

K  II. výrokové části rozhodnutí:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a SH, prostřednictvím Městského úřadu Zábřeh, Odboru
správního, oddělení dopravy. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona
o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Ing. Radovan Till

vedoucí oddělení dopravy

Oprávněná úřední osoba pro vyřizování: Bc. Tomáš Lejsal
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Radovan Till

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši
100 Kč byl zaplacen viz bankovní výpis P 14.05.2022; V 13614, S 217472022.

Přílohy

 Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUZB/24245/2022/OD ze dne 16.05.2022

 Trasa závodu

Rozdělovník

navrhovatelé (doručenky) – osobní převzetí
1. Mgr. Josef Zika, Rájec č.p. 118, 789 01 Zábřeh

zastoupení pro: Atletika Zábřeh, z. s., Postřelmovská 2265/4, 789 01 Zábřeh
ostatní účastníci (doručenky)
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
3. Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh
4. Obec Nemile, IDDS: 7s3awzg
5. Obec Hoštejn, IDDS: ddjar8c
6. Obec Kosov, IDDS: efcbhf7
7. Obec Hynčina, IDDS: x8mbr8x
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8. Václav Jarmar, Schulhoffova č.p. 789/11, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
9. Bořivoj Polách, Jana Welzla č.p. 1099/1, 789 01 Zábřeh
10. Ludmila Poláchová, Jana Welzla č.p. 1099/1, 789 01 Zábřeh
11. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
12. Arcibiskupství olomoucké, IDDS: hrthnsr
13. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
14. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
15. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
dále obdrží
16. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
17. Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH - oddělení veřejné dopravy, IDDS: qiabfmf
na vědomí
18. ARRIVA autobusy a.s., IDDS: x4kgvqt
19. Hasičský ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d
20. Zdravotnická ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: j9ymvs2
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