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Přerov, dne 8.3.2019

M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice 3

ROZHODNUTÍ č. 3/2019
Povolení uzavírky

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 23.1.2019 podala
společnost M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice 3,
kterou zastupuje společnost ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova 2694/4, Brno-Židenice,
615 00 Brno 15
(dále jen "žadatel"), a po předchozím projednání s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc jako
majetkovým správcem uzavřené veřejně přístupné účelové komunikace a majetkového správce sil. I tř. po nichž
je vedena objížďka, Správou silnic Olomouckého kraje, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, jako pověřených
správců krajských silnic, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Ministerstvem dopravy – Odbor
pozemních komunikací, po projednání se Statutárním městem Přerovem, s obcí Rokytnice, Brodek u Přerova,
Dub na Moravě, Tovačov, Troubky, Bochoř, Vlkoš, Říkovice, Grymov, Prosenice na jejichž zastavěném území
má být uzavírka povolena / nařízena objížďka, a po projednání s PČR KŘ Ol. kraje, Dopravním inspektorátem
Přerov ze dne 4.3.2019 pod č.j. KRPM-11353-3/ČJ-2019-140806, Krajským ředitelstvím Policie Zlínského
kraje, Územní odbor Kroměříž ze dne 23.1.2019 pod č.j. KRPZ-10284-1/ČJ-2019-150806, PČR KŘ Ol. kraje,
Dopravním inspektorátem Olomouc ze dne 4.2.2019 pod č.j. KRPM-15300-1/ČJ-2019-140806, podle § 24 odst.
2 zákona o pozemních komunikacích a po projednání s příslušnými dopravními úřady
povoluje podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
úplnou uzavírku veřejně přístupné účelové komunikace
Místo uzavírky:

veřejně přístupná účelová komunikace Přerov I - Město, ul. Polní
/od místa výjezdu z čerpací stanice MOL po křižovatku ul. Polní
x Olomoucká x Lipnická x Velká Dlážka/

Důvod uzavírky:

"I/55 MÚK s ČD Přerov – Předmostí – ETAPA 2"

Druh uzavírky:

úplná dlouhodobá

Délka uzavírky:

cca 390 m

Rozsah uzavírky:

pro veškerý provoz mimo vozidel stavby, zákazníky Pragometal,
Domstav a Toman – vysokozdvižné vozíky
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1/ Tranzitní doprava nad 12 t:
- obousměrně po dálnicích D1, D46, D35
2/ Tranzitní doprava do 12 t ve směru Olomouc – Zlín:
- po III/01857 Staré Rybníky, místní komunikace Předmostská,
Dluhonská
3/ alternativa: po krajských sil. II a III tř. (II/150, II/435, II/434,
II/436, III/4348, II/490) jednosměrná trasa přes Rokytnici,
Brodek u Přerova, Dub nad Moravou, Tovačov, Troubky, Bochoř,
Vlkoš, Říkovice
4/ Tranzitní doprava do 12 t ve směru Zlín – Olomouc:
- Dluhonská, Předmostská, III/01857 Staré Rybníky
5/Tranzitní doprava Zlín – Ostrava:
- II/150 ul. Želatovská, II/434 Dvořákova, Kozlovice, III/43413
Grymov, III/43415 Prosenice a dále na I/47 směr Ostrava

Délka objížďky:

1/ 104 km
2/ 3,5 km
3/ 29,5 km
4/ 3,5 km
5/ 8,5 km

Termín:

11.3.2019 – 30.6.2019

Odpovědná osoba za žadatele:

Ing. Lukáš Hruška, M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova
1697, 530 03 Pardubice 3, tel. 606 688 354

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 5.3.2019 pod č.j. MMPr/054023/2019/IV, Krajským úřadem
Olomouckého kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 7.3.2019 pod č.j. KUOK
28267/2019, Magistrátem města Olomouce, Odborem stavebním ze dne 7.3.2019 pod č.j.
SMOL/065951/2019/OS/PK/Urb, Městským úřadem Holešov, Odbor dopravní a správní ze dne 6.2.2019
pod č.j. HOL-2890/2019/DS/AR, Městský úřad Kroměříž, Odbor občansko správních agend ze dne
30.1.2019 pod č.j. MeUKM/008879/2019, Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, Odborem dopravně
správním ze dne 19.2.2019 pod č.j. MUBPH 4814/2019, Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních
komunikací ze dne 22.2.2019 pod č.j. 9/2019-120-RD/5, Městským úřadem Lipník nad Bečvou ze dne
4.3.2019 pod č.j. MU/04273/2019/SÚ-SH a dle doloženého vyjádření Dopravního inspektorátu Přerov, PČR
KŘ Ol. kraje ze dne 30.1.2019 č.j. KRPM-11353-3/ČJ-2019-140806, zejména:
 Provedení a umístění dopravních značek a dopravního zařízení musí odpovídat nařízením vyhlášky
č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších změn, ČSN EN 1436/A1 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“.
2. 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.
3. Vyznačení uzavírky bude provedeno tak, aby i za snížené viditelnosti byla zajištěna bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
4. Po dobu trvání uzavírky odpovídá žadatel za dopravní značení související s uzavírkou a za jeho údržbu.
5. Po dobu uzavírky musí byt zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
6. Žadatel musí dodržet podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby
Jih, jako pověřeného správce krajských silnic ze dne 29.1.2019 zn. SSOK-CE 2272/2019, zejména:
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7.

8.

9.

10.

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.
 Bude-li objížďkovým provozem způsobeno poškození krajských silnic, bude SSOK po investorovi
stavby požadovat přiměřenou opravu silnic. ŘSD ČR uzavře s SSOK na základě tohoto rozhodnutí
k uzavírce a ke schváleným objízdným trasám „Dohodu o užívání krajských komunikací ve smyslu
§ 38 a § 39 zákona č. 13/1997 Sb.“ Před zahájením uzavírky ulice Polní, bude proveden investorem
stavby monitoring schválených objízdných tras (videozáznam), jehož vyhotovení bude předáno na
SSOK
V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiném termínu, než
je uvedeno v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než k prvnímu dni platnosti tohoto
povolení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto
povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní dopravní informační centrum (NDIC),
Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na 596 663 550-3, nebo emailem (s potvrzením
o doručení) ndic@rsd.cz.
Po ukončení uzavírky musí být 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.
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.
Je nutno respektovat podmínky vyjádření dopravního úřadu (KÚOK) č.j. KUOK 13165/2019, zejména:


Po předmětném úseku jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 950154
a 920845 (provozované dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.), které jsou provozované na základě
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících. Dále je předmětným úsekem vedena linka
890842 (provozovaná dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.).
 Objízdná trasa linky bude po dobu uzavírky obousměrně vedena ze silnice II/436 (Velké Novosady)
po místní komunikaci nábř.. Dr. Edvarda Beneše a III/04724 (Velká Dlážka), dále dle platné
licence. Všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.
11. Je nutné respektovat podmínky vyjádření dopravního úřadu (MMPr) č.j. MMPr/031769/2019 ze dne
8.2.2019, zejména:
 Spoje č. 6 a 8 linky 925101 budou od ul. Kojetínská vedeny po objízdné trase – ul. Komenského,
Palackého, přes most Míru, ul. Velká Dlážka až na světelnou křižovatku u Lidlu, kde naváží na
původní trasu linky.
 Vlivem úplné uzavírky bude zrušena zastávka Přerov,Polní, navíc budou obslouženy zastávky
Přerov,Pivovar, Přerov,Palackého a Přerov,Velká Dlážka.


Autobusům zajišťujícím provoz MAD bude v obou směrech ul. Velká Dlážka zajištěna preference
BUS.
 Na zrušené zastávce (Přerov,Polní) budou cestující výrazně a jednoznačně informováni o dočasném
zrušení zastávky.
 Veřejnost a cestující budou na pravidelných informačních místech dopravce, na dotčených
označnících a ve všech dotčených autobusech, jasně a srozumitelně informováni o vedení BUS po
objízdných trasách.
 Z důvodu řádného zajištění provozu MAD Přerov, bude žadatel prokazatelně informovat o všech
změnách, které budou mít jakýkoliv vliv na zajištění provozu MAD, specialistu dopravy Oblasti
Přerov (Miloš Děkan, tel. 602 135 654).
12. Za provádění prací a za dopravní značení související s uzavírkou včetně jeho údržby zodpovídá Ing. Lukáš
Hruška, M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice 3, tel. 606 688 354.
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Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice 3

Odůvodnění:
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 obdržel
dne 23.1.2019 žádost společnosti M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice 3,
kterou zastupuje společnost ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova 2694/4, Brno-Židenice, 615 00 Brno
15, o povolení úplné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace ul. Polní v Přerově I – Městě v úseku od
místa výjezdu z čerpací stanice MOL až po křižovatku ul. Polní x Olomoucká x Lipnická x Velká Dlážka.
Uzavírka byla požadována na období od 1.3.2019 do 30.6.2019. Do uzavřeného úseku bude povolen vjezd
pouze pro vozidla stavby a zákazníků Pragometal, Domstav a Toman – vysokozdvižné vozíky.
Součástí žádosti byl grafický návrh přechodné úpravy provozu uzavírky a časový harmonogram postupu prací.
Silniční správní úřad následně obdržel:
- souhlasné stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje ze dne 29.1.2019 pod zn. SSOK-CE 2272/2019
(majetkový správce krajských silnic po kterých je vedena objízdná trasa, vzdaly se práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí povolení uzavírky ul. Polní před jeho vydáním).
- dne 23.1.2019 stanovisko Krajského ředitelství Policie Zlínského kraje, Územní odbor Kroměříž pod č.j.
KRPZ-10284-1/ČJ-2019-150806
- dne 29.1.2019 souhlasné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního
hospodářství, oddělení veřejné dopravy (dotčený dopravní úřad z hlediska veřejné linkové dopravy) pod č.j.
KUOK 13165/2019
- dne 29.1.2019 souhlasné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín (vzdaly se práva vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí povolení uzavírky ul. Polní před jeho vydáním)
- dne 30.1.2019 souhlasné stanovisko Ředitelství silnic Zlínského kraje (majetkový správce krajských silnic po
kterých je vedena objízdná trasa) pod zn. ŘSZKKM00675/19-225
- dne 30.1.2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích od Městského úřadu
Kroměříž, Odboru občansko správních agend pod č.j. MeUKM/008879/2019
Silniční správní úřad vyrozuměl, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu
(dále jen správní řád), o zahájení správního řízení dne 30.1.2019 pod č.j. MMPr/026068/2019/RA všechny jemu
známé účastníky řízení a současně požádal Ředitelství silnic a dálnic, Městys Brodek u Přerova, obec
Rokytnice, Dub nad Moravou, Tovačov, Troubky, Bochoř, Vlkoš, Říkovice, Grymov, Prosenice a Statutární
město Přerov, Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje o stanovisko
k projednávané uzavírce veřejně přístupné účelové komunikace ul. Polní v Přerově I – Městě a objížďce.
K tomu se současně usnesením stanovila lhůta 10 dnů ode dne doručení příslušné písemnosti (tato lhůta
vypršela dne 11.2.2019).
Silniční správní úřad následně obdržel:
- dne 5.2.2019 souhlasné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc ze dne 4.1.2019 pod č.j
IV-626/19-Lu (vzdaly se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí povolení uzavírky ul. Polní před jeho
vydáním)
- dne 4.2.2019 souhlasné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odboru správy majetku a komunálních služeb
(obec na jejímž území je povolena uzavírka a nařízena objížďka) pod č.j. MMPr/029947/2019/StA (Statutární
město se současně vzdalo práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí povolení uzavírky ul. Polní před jeho
vydáním)
- dne 4.2.2019 stanovisko Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, Dopravní
inspektorát pod č.j. KRPM-15300-1/ČJ-2019-140506
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- dne 5.2.2019 souhlasné stanovisko Městysu Dub nad Moravou (obec na jejímž území je nařízena objížďka,
obec se současně vzdala práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí povolení uzavírky ul. Polní před jeho
vydáním)
- dne 6.2.2019 stanovení přechodné úpravy provozu od Městského úřadu Holešov, Odboru dopravní a správní
pod č.j. HOL-2890/2019/DS/AR
- dne 7.2.2019 nesouhlasné stanovisko obce Rokytnice (obec na jejímž území je nařízena objížďka) pod č.j.
75/2019
- dne 7.2.2019 nesouhlasné stanovisko obce Bochoř (obec na jejímž území je nařízena objížďka) pod zn.
1900212/2019/Boch
- dne 8.2.2019 nesouhlasné stanovisko obce Vlkoš (obec na jejímž území je nařízena objížďka)
- dne 8.2.2019 souhlasné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb
a obecního živnostenského úřadu (dotčený dopravní úřad) pod č.j. MMPr/031769/2019
- dne 11.2.2019 souhlasné stanovisko obce Grymov (obec na jejímž území je nařízena objížďka)
- dne 19.2.2019 souhlasné stanovisko obce Bochoř (obec na jejímž území je nařízena objížďka) pod zn.
1922276/2019/Boch
- dne 20.2.2019 stanovení přechodné úpravy provozu Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem ze dne
19.2.2019 pod č.j. MUBPH 4814/2019
- dne 20.2.2019 souhlasné stanovisko obce Rokytnice ((obec na jejímž území je nařízena objížďka) pod č.j.
111/2019
- dne 22.2.2019 stanovení přechodné úpravy provozu Ministerstva dopravy, Odbor pozemních komunikací pod
č.j. 9/2019-120-RD/5
- dne 27.2.2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Krajského úřadu, Zlínský
kraj, Odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. KUZL7485/2019
- dne 4.3.2019 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Městského úřadu Lipník nad
Bečvou pod č.j. MU/04273/2019/SÚ-SH
- dne 4.3.2019 souhlasné stanovisko Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov,
Dopravní inspektorát pod č.j. KRPM-11353-3/ČJ-2019-140806
Vzhledem k nesouhlasným stanoviskům obcí Vlkoš, Bochoř a Rokytnice bylo dne 12.2.2019 pod č.j.
MMPr/038055/2019/RA nařízeno ústní jednání a současně byly účastníci vyrozuměni o možnosti seznámit se
s podklady rozhodnutí.
Z důvodu řešení další možné objízdné trasy silniční správní úřad dne 15.2.2019 vyrozuměl, v souladu
s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu (dále jen správní řád), o zahájení správního
řízení pod č.j. MMPr/026068/2019/RA Správu železniční dopravní cesty, Oblastní ředitelství Olomouc (jako
provozovatele dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha). K tomu se současně usnesením
stanovila lhůta 5 dnů ode dne doručení příslušné písemnosti (tato lhůta vypršela dne 23.2.2019).
Dne 18.2.2019 v 10:00 hod se uskutečnilo ústní jednání ve věci vedení objízdných tras při úplné uzavírce
ul. Polní v Přerově I – Městě. Na ústním jednání bylo dohodnuto vedení objízdné trasy po III/01857 Staré
Rybníky a dále po místní komunikaci Předmostská, Dluhonská a jako alternativa objízdná trasa po krajských sil.
II a III tř. přes Rokytnici, Brodek u Přerova, Dub nad Moravou, Tovačov, Troubky, Bochoř, Vlkoš, Říkovice.
Žadatel o uzavírku na jednání oznámil posunutí termínu od 11.3.2019 do 30.6.2019. Všichni zúčastnění
souhlasili.
Na ústním jednání obce Vlkoš, Bochoř a Rokytnice souhlasili s vedením objízdné trasy po III/01857 Staré
Rybníky a dále po místní komunikaci Předmostská, Dluhonská a jako alternativa objízdná trasa po krajských sil.
II a III tř. přes Rokytnici, brodek U Přerova, Dub nad Moravou, Tovačov, Troubky, Bochoř, Vlkoš, Říkovice.
Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků:
Obec Bochoř, IČ:00301051, Náves 41, 751 08 Bochoř - stanoviskem ze dne 19.2.2019 pod zn.
1900276/2019/Boch souhlasí s objízdnou trasou za splnění daných podmínek:
1/ objízdná trasa bude vedena jednosměrně
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2/ v obci bude snížena maximální rychlost na 40 km/h
3/ obec upozorňuje na stav komunikace II/436 mezi Přerovem a Bochoří (velmi špatný technický stav, svými
parametry neodpovídá plánované zátěži během uzavírky, hrozí zde vysoké riziko nehodovosti, neboť tuto
komunikaci používají také cyklisté i chodci, doporučení na opravu komunikace po ukončení akce.
4/ výtluky, které se v současné době nacházejí v katastru obce Bochoř na komunikaci II/436, budou odstraněny
před zahájením uzavírky.
5/ po ukončení uzavírky a objízdné trasy bude v katastru obce Bochoř proveden nový živičný povrch na
komunikaci II/436 v celé používané délce.
K podmínkám silniční správní úřad sděluje:
1/ objízdná trasa je vedena jednosměrně
2/ v obci bude osazeno přechodné dopravní značení B20a /rychlost 40 km/h/
K dalším podmínkám silniční správní úřad uvádí:
Uzavírka a vedení objízdné trasy bylo projednáno a odsouhlaseno s majetkovým správcem dotčených silnic,
kteří nevyslovili námitek.
Dle § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen
vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy.
K podmínkám dále uvádíme, že ve smyslu § 19 zákona o pozemních komunikacích, smí každý užívat pozemní
komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, což se týká i sil. II/436 jejíž
užívání v současnosti není omezeno. Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému
stavu dotčené pozemní komunikace, kdy navíc i dle § 18 zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu) vyplývá, že rychlost jízdy
musí řidič přizpůsobit zejména svým schopnostem, vlastnostem vozidla a nákladu, předpokládanému
stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním
podmínkám a jiným okolnostem, které je možno předvídat.
Bude-li objížďkovým provozem způsobeno poškození krajských komunikací, provede investor stavby
přiměřenou opravu dotčených silnic.
Obec Rokytnice, IČ 00301914, 751 04 Rokytnice u Přerova - stanoviskem ze dne 20.2.2019 pod č.j. 111/2019
souhlasí s vedením objízdné trasy za podmínek:
1/ před začátkem platnosti objízdné trasy požadujeme provést pasport místní komunikace Rokytnice –
Dluhonice tak, aby v případě poškození části komunikace na katastru obce Rokytnice došlo po skončení
objízdné trasy k uvedení komunikace do původního stavu
2/ značení stávající objízdné trasy pro vozidla s nástavbou větší jak 3,7 m po komunikaci Rokytnice-CísařovCitov řádně označit ve směru od Přerova tak, aby vozidla nebyla mylně směřována na navrženou objízdnou
trasu a v Brodku u Přerova pak nepodjela železniční podjezd s výškou 3,7 m
3/ před začátkem platnosti objízdné trasy požadujeme provést pasport sinice III. třídy Rokytnice – Císařov –
Citov tak, aby v případě poškození části silnice došlo po skončení objízdné trasy k uvedení komunikace do
původního stavu
K podmínkám silniční správní úřad sděluje:
1/ podmínka se zamítá
- po komunikaci Rokytnice – Dluhonice není vedena objízdná trasa. Dle § 19 zákona o pozemních
komunikacích smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým
jsou určeny, to se týká i komunikace mezi Rokytnicí a Dluhonicemi jejíž užívání je v současnosti omezeno pro
vozidla do 3,5 t a MIMO BUS a zemědělské techniky.
2/ vedení vozidel nad 3,7 m výšky je označena stálým dopravním značením
3/ po krajské sil. III. třídy Rokytnice – Císařov – Citov není vedena objízdná trasa – vedení vozidel s nástavbou
větší jak 3,7 m je upraveno místní úpravou provozu na pozemních komunikacích. Dle § 9 odst. 3 zákona
o pozemních komunikacích vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu
zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy.

Č. j. MMPr/052560/2019/RA

str. 7

Obec Vlkoš, IČO 00600865, Ke Mlýnu 206, 751 19 Vlkoš (na základě jednání ze dne 18.2.2019) souhlasí
s vedením objízdné trasy a to za podmínek úpravy dopravního značení v obci Vlkoš (projednáno na místě se
zástupcem spol. ZNAKOM s.r.o.):
- v obci Vlkoš bude označen nebezpečný most pomocí DZ zúžená komunikace, snížení rychlosti na 30 km/h
a jsou zde upraveny přednosti pomocí DZ P7, P8.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky veřejně přístupné účelové komunikace ul. Polní
v Přerově I - Městě obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, posoudil silniční správní úřad, na základě vydaných stanovení přechodné
úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích, po projednání s vlastníky komunikací, která má být
uzavřena a po níž je vedena objízdná trasa, s obcemi na jejichž zastaveném území má být povolena
uzavírka/nařízena objížďka, s příslušnými dopravními úřady, a po projednání s Krajským ředitelstvím Policie
Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát, že vydáním rozhodnutí nebudou krácena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Obec Rokytnice
Městys Brodek u Přerova
Městys Dub nad Moravou
Město Tovačov
Obec Troubky
Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Alexandrem Salabou, vedoucím oddělení
dopravy
Obec Bochoř, zastoupena starostou obce
Obec Vlkoš
Obec Říkovice
Obec Grymov
Obec Prosenice
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc
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.

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 přestupek 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. ZNAKOM s.r.o., IDDS: 6kac9dh
2. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
3. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IDDS: zjq4rhz
5. Obec Rokytnice, IDDS: 7tjb5kg
6. Městys Brodek u Přerova, IDDS: qu7bw79
7. Městys Dub nad Moravou, IDDS: 4yubeit
8. Město Tovačov, IDDS: nppbaz6
9. Obec Troubky, IDDS: 9uyb8nq
10. Statutární město Přerov, zastoupené primátorem, zastoupeným Alexandrem Salabou, vedoucím oddělení
dopravy, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
11. Obec Bochoř, zastoupena starostou obce, IDDS: tyjb4s6
12. Obec Vlkoš, IDDS: ez5a7yi
13. Obec Říkovice, IDDS: 9sqa7m9
14. Obec Grymov, IDDS: izqar7t
15. Obec Prosenice, IDDS: zvdbjaw
16. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, IDDS: uccchjm
dotčené správní úřady
17. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, Olomouc, IDDS:
6jwhpv6
18. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Kroměříž, IDDS: 6jwhpv6
19. Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostní politiky, oddělení dopravního inženýrství, IDDS: 6bnaawp
ostatní
20. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
21. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: j9ymvs2
22. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Dopravní úřad, IDDS: qiabfmf
23. Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správ. služeb a obecného živnost. úřadu, odd. dopravně
správních agend, nám. T.G.Masaryka č.p. 16, Přerov I-Město, 750 11 Přerov 2
24. Technické služby města Přerova, s.r.o., IDDS: qha6je4
25. Městská policie Přerov, nám. T. G. Masaryka 1, 750 02 Přerov 2
26. PRAGOMETAL MORAVIA s.r.o., IDDS: xdrnmhf
27. ARRIVA MORAVA a.s.
28. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
29. Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
30. M-SILNICE a.s., Ing. Lukáš Hruška, IDDS: jwtq7ju
31. www.jsdi.cz/portal
32. spis

