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MUZB/51800/2022/OD

DS/Elektronicky ČÍSLO JEDN.: MUZB/51800/2022/OD

SPIS. ZN.: DO48157/2022/TOL

Rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Tomáš Lejsal

TELEFON: 583468119

E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 17.10.2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy 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“), ve správním řízení přezkoumal podle § 24
zákona o pozemních komunikacích žádost o povolení úplné uzavírky provozu na pozemní
komunikaci. Žádost dne 26.09.2022 podala společnost

M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice,

kterou zastupuje společnost

SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 772 00 Olomouc (dále jen „žadatel“).

Na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby
Šumperk jako majetkového správce silnice III/31534, která má být uzavřena a silnic III/31518,
III/31519 a III/31516, po kterých má být vedena objížďka ve vyjádření č.j. SSOK-TSU 25708/2022 ze
dne 10.10.2022, souhlasu Policie ČR, DI Šumperk jako dotčeného orgánu ve stanovisku č.j. KRPM-
135127-2/ČJ-2022-140906 ze dne 30.09.2022 a souhlasu obcí, na jejímž zastavěném území má být
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka - obec Maletín ze dne 03.10.2022, obec Krchleby zn. OU-
KR/391/2022 ze dne 27.09.2022, Hynčina č.j. OBHY456/2022 ze dne 27.09.2022, Jestřebí
29.09.2022 a město Zábřeh ze dne 03.10.2022 na podané žádosti, vydává rozhodnutí, kterým
žadateli

povoluje

podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích úplnou uzavírku provozu silnice III/31534
k.ú. Hynčina z důvodu realizace akce: „III/31534 Dolní Bušínov – Hynčina“ – oprava komunikace.

Délka uzavírky cca 820 m, průjezd vozidel IZS nebude umožněn.

Veřejná linková doprava nebude uzavírkou dotčena.

Termín uzavírky:

Od 23.10.2022 do 02.11.2022.

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh
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Objízdná trasa je navržena:

Po silnici III/31518 z obce Hynčina přes obce Křižanov a Dlouhá Ves do obce Maletín, dále po silnici
III/31519 z obce Maletín přes obce Javoří, Krchleby a Pobučí do obce Jestřebí a po silnici III/31536
směr obec Lupěné a zpět.

Délka objížďky cca 20 km.

Odpovědná osoba:

M – Silnice a.s., Tomáš Milinovský, tel. č.: 725870814

při splnění následujících podmínek:

1. Úplná uzavírka provozu bude označena dle stanovení přechodné úpravy provozu vydané
Městským úřadem Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy pod č.j. MUZB/49034/2022/OD ze
dne 03.10.2022, které je přílohou tohoto rozhodnutí a podle stanovení přechodné úpravy
provozu vydaného Městským úřadem Mohelnice, Odbor dopravy a silničního hospodářství pod
č.j. MUMO-OSU/33355/22 ze dne 10.10.2022, které je přílohou tohoto rozhodnutí, na náklady
žadatele o uzavírku, který bude po dobu uzavírky odpovědný za funkčnost dopravního značení.

Podmínky uvedené ve stanoveních budou dodrženy.

2. Žadatel zajistí na vlastní náklady osazení dopravního značení uzavírky. 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. Uzavírka bude provedena jen na nezbytně nutnou dobu.

4. 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.

5. 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.

6. Žadatel zajistí informovanost občanů o uzavírce a objížďce způsobem v místě obvyklým.

7. 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“):

M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice

Odůvodnění:

Žadatel společnost M - SILNICE a.s., kterou zastupuje společnost SEKNE, spol. s r.o. podala dne
26.09.2022 žádost o povolení úplné uzavírky provozu podle § 24 zákona o pozemních komunikací
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silnice III/31534 k.ú. Hynčina z důvodu realizace akce: „III/31534 Dolní Bušínov – Hynčina“ –
oprava komunikace, v termínu od 23.10.2022 do 02.11.2022.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Silniční správní úřad oznámil účastníkům řízení
a dotčeným orgánům zahájení řízení pod č.j. MUZB/48207/2022/OD ze dne 26.09.2022, ve kterém
uvedl, že projednává úplnou uzavírku provozu 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 7 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své
námitky a ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené orgány.

Silniční správní úřad obdržel souhlas od Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby
Šumperk jako majetkového správce silnice III/31534, která má být uzavřena a silnic III/31518,
III/31519 a III/31516, po kterých má být vedena objížďka ve vyjádření č.j. SSOK-TSU 25708/2022 ze
dne 10.10.2022, od Policie ČR, DI Šumperk jako dotčeného orgánu, který posuzuje předmět žádosti
z hlediska možného ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu ve stanovisku č.j. KRPM-
135127-2/ČJ-2022-140906 ze dne 30.09.2022 a souhlasy od obcí, na jejímž zastavěném území má
být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka - obec Maletín ze dne 03.10.2022, obec Krchleby zn.
OU-KR/391/2022 ze dne 27.09.2022, Hynčina č.j. OBHY456/2022 ze dne 27.09.2022, Jestřebí
29.09.2022 a město Zábřeh ze dne 03.10.2022 na podané žádosti.

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

Poučení:

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

Přílohy

 Stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Zábřeh č.j. MUZB/49034/2022/OD ze dne
03.10.2022

 Stanovení přechodné úpravy provozu MěÚ Mohelnice č.j. MUMO-OSU/33355/22 ze dne
10.10.2022
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Rozdělovník

navrhovatelé (doručenky)
1. SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2

zastoupení pro: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
ostatní účastníci (doručenky)
2. Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh
3. Obec Hynčina, IDDS: x8mbr8x
4. Obec Jestřebí, IDDS: df4at8m
5. Obec Krchleby, IDDS: awiasa9
6. Obec Maletín, IDDS: m8bbjpu
7. Obec Nemile, IDDS: 7s3awzg
8. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
dále obdrží
9. MěÚ Mohelnice, Odbor dopravy, IDDS: 6qtbthy
10. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
na vědomí
11. Hasičský ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d
12. Zdravotnická ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: j9ymvs2
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