MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE
Odbor stavebního úřadu
oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Dopravní značení Svoboda, Olomouc
s.r.o.
Pavelkova č. p. 222/2, Bystrovany
779 00 Olomouc 9

Číslo jednací:

MUMO-OSU/20670/21

Spisová zn.:

OSU/4176/2021/Kall

Opr. úř. osoba:
Telefon:
E-mail:

Lenka Kalousová
583 452 164
kalousoval@mohelnice.cz

Datum:

14.07.2021

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY
Výroková část:
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, 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 žádost o povolení
úplné částečné uzavírky silnice č. III/ 37322 v prostoru Náměstí Míru v Lošticích v místě od křížení s místní
komunikací ul. Žádlovická, po křížení se sil. II/635 – ul. Olomoucká, kterou dne 29.06.2021 podal žadatel:
Společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25953818, Husova č. p. 437, Litomyšlské Předměstí, 566
01 Vysoké Mýto, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupena společností Dopravní

značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova č. p. 222/2, Bystrovany, 779 00
Olomouc 9,
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, po projednání s majetkovým správcem komunikace,
na které uzavírka proběhne – Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., Ztracená č. p. 684, 788 13 Vikýřovice
ze dne 02.07.2021 pod č. j. SSOK -ŠU 15273/2021, po projednání s obcí, na jejímž zastavěném území
uzavírka proběhne – Městem Loštice, IČO 00302945, Náměstí Míru 66, 789 83 Loštice, ze dne 30.06.2021
pod č. j. 1133/2021, po předchozím projednání s Policií ČR – DI Šumperk, Krajským ředitelstvím Policie
Olomouckého kraje, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk, ze dne 08.07.2021 č. j. KRPM-80198-1/ČJ-2021-140906 a
po předchozím vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
dopravního úřadu, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ze dne 13.07.2021 pod č. j. KUOK 74872/2021, 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

povoluje
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1. Částečnou uzavírku silnice č. III/ 37322 v prostoru Náměstí Míru v Lošticích v místě od křížení s místní
komunikací ul. Žádlovická, po křížení se sil. II/635 – ul. Olomoucká, v době od 19.07.2021 do
30.08.2021, bez stanovení objízdné trasy,
pro akci:

"Místo pro přecházení Náměstí Míru Loštice“
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, nemá odkladný účinek.

Pro uzavírku se, v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, stanoví tyto
podmínky:
1. Částečná uzavírka silnice č. III/ 37322 v prostoru Náměstí Míru v Lošticích v místě od křížení s místní
komunikací ul. Žádlovická, po křížení se sil. II/635 – ul. Olomoucká, proběhne v době od 19.07.2021
do 30.08.2021, bez stanovení objízdné trasy.
2. Částečná uzavírka bude označena na náklady žadatele, bude realizována odbornou firmou, za
zhoršených povětrnostních podmínek (tma, husté sněžení, silný déšť apod.) bude přechodná úprava
provozu osvětlena.
3. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky. Dopravní značení bude osazeno 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 a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního
značení po celou dobu uzavírky.
4. Přechodná úprava provozu bude realizována dle opatření obecné povahy – „Stanovení přechodné
úpravy provozu“, vydaného MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu – úsekem silničního
hospodářství, ze dne 13.07.2021 pod č. j. MUMO-OSU/20671/21, v souladu s ověřeným schématem
a vyjádřením Policie ČR – DI Šumperk, Krajského ředitelství Policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8,
787 01 Šumperk, ze dne 08.07.2021 č. j. KRPM-80198-1/ČJ-2021-140906.
5. Zvláštní užívání komunikace pro výše uvedenou realizaci akce, bylo povoleno rozhodnutím silničního
správního úřadu dne 13.07.2021 pod č. j. MUMO-OSU/20832/21.
6. Přechodné dopravní značení bude osazeno v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst
na komunikacích – III. vydání a TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – III.
vydání. Dopravní značení musí být po celou dobu přechodné úpravy provozu viditelné z dostatečné
vzdálenosti, funkční, čisté, správně umístěno, nesmí být překryto zelení, sloupy apod., a musí být
zabezpečeno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jeho deformaci,
posunutí pootočení apod.
7. Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a
po ukončení uzavírky uvedeno do původního stavu.
8. Provedení a umístění dopravních značek musí odpovídat ČSN EN 12899-1 a TP 66 „Zásady pro
přechodné dopravní značení III. vydání“.
9. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy na místě akce,
společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
10. Po ukončení doby částečné uzavírky bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno a
komunikace bude předána správci komunikace (Ing. Hlobilová, tel: 731 604 927).
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11. Žadatel vhodnými technickými prostředky zajistí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl zajištěn přístup
k sousedním nemovitostem.
12. Organizačně bude akce zajištěna tak, aby v případě nutnosti byl zajištěn urychlený průjezd vozidel
integrovaného záchranného systému.

Odpovědná osoba: společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25953818, Husova č. p. 437, Litomyšlské
Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, Jan Hasenöhrl, tel: 725 178 091.

Budou dodrženy podmínky dotčeného dopravního úřadu č. j. KUOK 27644/2021 ze dne 13.07.2021 a ze
pod č. j. KUOK 74872/2021 a to:

1. Po předmětném úseku silnice III/37322 v Lošticích jsou provozovány linky veřejné linkové dopravy
933245, 933248, 933249 dopravcem ARRIVA MORAVA a. s. na základě smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících.
V době částečné uzavírky silnice bude umožněn průjezd spojům dotčených linek po volné části vozovky
okolo pracovního místa, kde silniční provoz bude upraven PDZ. Na linkách jsou provozovány
nízkopodlažní autobusy, které mají průměrnou šířku 2,55 metru a délku 13 metrů. Z tohoto důvodu musí
bezpečný průjezdný profil splňovat minimální šířku 3 metry a nerovnosti vozovky nesmí přesáhnout výšku
10 cm. Linky budou obsluhovat všechny zastávky podle jízdního řádu.
V částečně uzavřeném úseku silnice se nenachází autobusová zastávka.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona o
pozemních komunikacích:
společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25953818, Husova č. p. 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01
Vysoké Mýto

Odůvodnění:
Žadatel – společnost Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25953818, Husova č. p. 437, Litomyšlské Předměstí, 566
01 Vysoké Mýto, na základě udělené písemné plné moci v řízení zastoupena společností Dopravní značení
Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova č. p. 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc 9, podal dne
29.06.2021 žádost o povolení částečné uzavírky silnice č. III/ 37322 v prostoru Náměstí Míru v Lošticích
v místě od křížení s místní komunikací ul. Žádlovická po křížení se sil. II/635 – ul. Olomoucká, v době od
19.07.2021 do 30.08.2021, bez stanovení objízdné trasy, pro akci: "Místo pro přecházení Náměstí Míru
Loštice“.
Uvedeným dnem bylo, dle § 44 správního řádu, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.
K žádosti byly doloženy následující doklady – projednání s majetkovým správcem komunikace, na které
uzavírka proběhne – Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., Ztracená č. p. 684, 788 13 Vikýřovice ze dne
02.07.2021 pod č. j. SSOK -ŠU 15273/2021, projednání s obcí, na jejímž zastavěném území uzavírka proběhne
– Městem Loštice, IČO 00302945, Náměstí Míru 66, 789 83 Loštice, ze dne 30.06.2021 pod č. j. 1133/2021,
předchozí projednání s Policií ČR – DI Šumperk, Krajským ředitelstvím Policie Olomouckého kraje, Havlíčkova
8, 787 01 Šumperk, ze dne 08.07.2021 č. j. KRPM-80198-1/ČJ-2021-140906 a předchozí vyjádření Krajského
úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, dopravního úřadu, Jeremenkova 40a,
779 11 Olomouc ze dne 13.07.2021 pod č. j. KUOK 74872/2021, situace přechodné úpravy provozu,
harmonogram prací a plná moc k zastupování.
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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 podle § 24 odst. 2 písm. a)
až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě předchozího projednání s příslušným orgánem Policie
České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil uzavírku výše
uvedené komunikace, za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Silniční správní úřad na základě výše uvedených podkladů žádost posoudil a rozhodl tak, jak je uvedeno ve
výrokové části tohoto rozhodnutí.
Odvolání proti rozhodnutí o uzavírce dle § 24 zákona o pozemních komunikacích, nemá odkladný účinek.
Silniční správní úřad vydal rozhodnutí v souladu s § 6 správního řádu bezodkladně, neboť účastníci řízení
neměli námitek, souhlasili s vydáním rozhodnutí a písemně učinili prohlášení podle § 36 odst. 3 správního
řádu.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. O odvolání rozhoduje
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství. Odvolání se podává u Městského
úřadu Mohelnice, odboru stavebního úřadu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4
zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.
Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti
kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy
nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu
odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka.

Mgr. Radka Melecká
vedoucí odboru stavebního úřadu

Přechodná úprava provozu byla stanovena opatřením obecné povahy – „Stanovením přechodné úpravy
provozu,“ vydaným MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu – úsekem silničního hospodářství, ze dne
13.07.2021 č. j. MUMO-OSU/20671/21.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Mohelnice, v souladu s ustanovením § 17 a §
18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.)
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Obdrží:
Účastníci řízení
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25953818, Husova č. p. 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto,
zastoupena společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova č. p. 222/2, Bystrovany, 779 00
Olomouc 9
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
9, DS: PO, ur4k8nn
Město Loštice, nám. Míru č. p. 66/1, 789 83 Loštice, DS: OVM, wneb267
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS:
OVM, 6jwhpv6
Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH, dopravní úřad, Jeremenkova č. p.
1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, qiabfmf
Ostatní
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova č. p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, DS:
OVM, ufiaa6d
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova č. p. 557/8, 779 00
Olomouc 9, DS: PO, j9ymvs2
ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická č. p. 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2, DS: PO, pbbgvqx
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Jeremenkova
č. p. 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO_R, idz9c2j
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o., Husova č. p. 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, DS: PO, e7my9sj
– zodpovědná osoba Jan Hasenöhrl

Digitálně podepsal Mgr. Radka Melecká
Datum: 14.07.2021 09:58:28 +02:00
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