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Městský úřad Šternberk
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Horní náměstí 78/16
785 01 Šternberk

Č. j.:
MEST 38087/2021
Sp. zn.: ODSH 152/2021 run
Spisový znak - 276.10, skartační znak/skartační lhůta - V/5

Šternberk 22.03.2021

Oprávněná úřední osoba
pro vyřízení:

Ing. Adriana Runštuková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086561, e-mail: runstukova@sternberk.cz

Oprávněná úřední osoba
pro podepisování:

Ing. Adriana Runštuková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
tel.: 585086561, e-mail: runstukova@sternberk.cz

Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství jako příslušný silniční správní
úřad podle § 40 odst. 4 písm.a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), po předchozím souhlasu
Policie ČR-KŘ, DI Olomouc a po předchozím souhlasu majetkového správce silnice II. a III.
třídy Správy silnic Olomouckého kraje, rozhodl podle § 24 zák.č. 13/1779 Sb., o pozemních
komunikacích v úplném znění a § 39 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů takto :
na základě žádosti společnosti Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ:
45309612 v zastoupení společností ZLINMARK DZ, s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00
Brno, IČO: 042 62 701 na základě plné moci ze dne 13.2.2020 podané dne 23.2.2021
se
I.

povoluje

Uzavírka v následujícím rozsahu a době:

Úplná uzavírka silnice tř.č. III/44421, mezi obcemi Mladějovice - Komárov v místě železničního
přejezdu v ev. km 5,842 (P4214) z důvodu provedení stavebních prací - v rámci realizace akce
“Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov-Olomouc“ – za úplné uzavírky,
termín uzavírky
od 7.4.2021 do 30.4.2021
- důvod uzavírky
pod ochranou uzavírky se uskuteční rekonstrukce železničního přejezdu (P4214) v rámci
realizace “Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov-Olomouc“, v rámci stavebních prací na
přejezdové konstrukci bude provedena rekonstrukce povrchu silnice tř.č. III/44421 v km
staničení 0,727 – 0,764 v délce 37m,
-

podmínky pro povolení uzavírky
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1.
uzavírka bude vyznačena přechodným dopravním značením dle stanovení odboru
dopravy a silničního hospodářství ve Šternberku č.j. MEST 28511/2021 Sp.zn.: ODSH
111/2021/run ze dne 3.3.2021 na silnici II. a III. třídy v souladu se zákonem 361/2000 Sb. a
vyhláškou 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
vyjádřením Policie ČR-KŘ, DI Olomouc č.j.: KRPM-20226-1/ČJ-2021-140506 ze dne 18.2.2021
vč. potvrzeného situačního plánu, za jeho stav odpovídá Lukáš Mamula, stavbyvedoucí, tel.:
602532438,
2.

označení zabezpečí na svůj náklad žadatel, DZ osadí odborně způsobilá firma, žadatel
odpovídá za stav DZ po dobu trvání uzavírky,

3.
4.

potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy
na místě stavby společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení,
uzavírka bude řešena tak, aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem,

5.

vjezd vozidel Záchranné služby a Hasičského záchranného sboru bude umožněn vždy,

6.

za splnění podmínek rozhodnutí odpovídá Lukáš Mamula, stavbyvedoucí, tel.:
602532438,

7.

na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a
ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka
povolena.

II.

Nařizuje se objížďka :
Objízdná trasa pro veškerá vozidla je vedena obousměrně následovně:
Po sil. III/44421 směr Mladějovice, po silnici tř.č. II/444 do Babic, dále po silnici tř.č.
III/44424 ve směru do Krakořic a po silnici tř.č. III/4451 do obce Komárov, odtud po
silnici tř.č. III/44421 do Mladějovic a zpět.

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou dopravu je obousměrně vedena následovně:
1. Po předmětné silnici III/44421 je provozována linka veřejné linkové dopravy 890332 Paseka
– Řídeč – Šternberk dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o. na základě smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících a náhradní autobusová doprava za přerušenou drážní
dopravu v úseku Šternberk – Uničov dopravcem autobusy Juřen, s. r. o. v celém rozsahu
v závazku veřejné služby.
V době uzavírky silnice budou dotčené spoje linky 890332 provozovány po obousměrné
objízdné trase. Ta povede ze zastávky Mladějovice,rozc. po silnici II/444 s odbočením na
III/44424 Babice, III/4451 Krákořice, Komárov, III/44421 na zastávku Komárov, kde se na
autobusové točně otočí a dále ve své trase. Vybrané spoje této linky pojedou ze zastávky
Komárov po silnici III/44421 směr Mladějovice na přemístěnou zastávku Mladějovice,žel.st. u
přejezdu P4214. Autobusy se na odstavné ploše otočí a pojedou dále ve své trase.
Zastávka Mladějovice,žel.st. bude obousměrně přemístěna o cca 30 metrů vpřed směr
Komárov na odstavnou plochu (dle návrhu žadatele) u železničního přejezdu P4214 a bude
obsluhována pouze vybranými spoji. Přesné umístění dopravního značení označujícího
autobusovou zastávku musí být projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie
ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. Označení
přemístěné zastávky PDZ zajišťuje žadatel.
Zastávka Mladějovice,kostel nebude obousměrně obsluhována.
2. Náhradní autobusová doprava za přerušenou drážní dopravu (NAD) bude vedena v obou
směrech v Mladějovicích pouze po silnici II/444 (nebude zajíždět po silnici III/44421 k
zastávce Mladějovice,žel.st.). NAD nebude obsluhovat zastávky Mladějovice,žel.st. a
Mladějovice,kostel. Bude obsluhovat náhradní zastávku Mladějovice,rozc.
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III.

Odkladný účinek
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§24 odst.4 zák. č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění).

Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů je: Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612.
Odůvodnění:
Žadatel: Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, IČ: 45309612 v zastoupení
společností ZLINMARK DZ, s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, IČO: 042 62 701 na
základě plné moci ze dne 13.2.2020 požádal dne 23.2.2021 o povolení úplné uzavírky pozemní
komunikace dle přiloženého situačního plánu - silnice tř.č. III/44421 z důvodu rekonstrukce
železničního přejezdu v ev. km 5,842 (P4214) u obce Mladějovice z důvodu realizace stavby
„Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov-Olomouc“, v termínu: od 7.4.2021 – 30.4.2021.
Souhlasné stanovisko vydala Policie ČR-KŘ, DI v Olomouci č.j.: KRPM-20226-1/ČJ-2021140506 ze dne 18.2.2021 vč. Potvrzeného situačního plánu a Správa silnic Olomouckého kraje
jako majetkový správce silnic II. a III. tříd SSOK-OL 3327/2021/SO dne 26.2.2021. Dále byl
doložen výpis z obchodního rejstříku žadatele, celková situace, plná moc ze dne 13.2.2020,
stanovení přechodné úpravy provozu od odboru dopravy a silničního hospodářství ve
Šternberku č.j. MEST 28511/2021 Sp.zn.: ODSH 111/2021/run dne 3.3.2021 na silnici II. a III.
třídy, souhlasné vyjádření s vedením objízdné trasy vydala obec Komárov dne 16.2.2021, Obec
Mladějovice, Obec Babice dne 16.2.2021, Město Šternberk dne 18.2.2021, souhlasné vyjádření
k uzavírce vydala Správa železnic dne 27.1.2021, byl doložen harmonogram prací. Vyjádření
vydal Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH, oddělení veřejné dopravy pod č.j.
KÚOK 22160/2021/ODSH-VD/259 dne 22.3.2021.
Doložená vyjádření byla opatřená doložkou dle § 36 odst. 3 zák.č. 500/2006 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, správní úřad nebyl nucen poskytnout účastníkům lhůtu pro
vyjádření k podkladům rozhodnutí a mohl přistoupit k vydání meritorního rozhodnutí ve věci.
Vzhledem k tomu, že žadatel k žádosti doložil všechny podklady, nutné pro vydání rozhodnutí a
tyto podklady obsahovaly souhlasná a kladná stanoviska a postoje účastníků řízení, které se
vzájemně nevylučují ani nepodmiňují a svým obsahem vyjadřují souhlas s vydáním
rozhodnutím, silniční správní úřad po zvážení a posouzení těchto podkladů v rámci zásady
dobré víry, součinnosti, rychlosti, procesní rovnosti dotčených osob a zásady dobré správy,
vyhověl všem účastníkům a dotčeným orgánům v plném rozsahu.
Veřejná správa je službou veřejnosti a správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů tak,
aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžuje. Jelikož
předložená žádost a přílohy zcela akceptují stanoviska, podmínky a požadavky uvedených
subjektů, které tvoří právní okolí pro vydání tohoto rozhodnutí, silniční správní úřad rozhodl
v dohodě s nimi a jejich souhlasem, v rámci zjednodušení správního řízení.
Na základě správního uvážení, posouzení zda přijaté řešení je v souladu s veřejným zájmem a
požadavkem na vedení řízení dle zásady rychlosti a hospodárnosti řízení, kdy řízení má být
vedeno co nejúčelněji, nejrychleji, nejjednodušeji a nejlevněji, silniční správní úřad již neprovedl
další procesní úkony.
Silniční správní úřad se v rámci řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků řízení ve
smyslu ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
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Žadatel byl nezaměnitelně definován a identifikován ve smyslu zákona č. 455/91 Sb., o
živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů a zák.č. 513/91 Sb., obchodní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírek předmětných pozemních komunikací obsahuje
všechny náležitosti stanovené v § 24 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, rozhodl odbor dopravy a silničního hospodářství ve Šternberku, jako
silniční správní úřad tak, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í o o d v o l á n í:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným u Městského úřadu Šternberk, odboru dopravy a
silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§24 odst.4 zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, v platném znění).

Ing. Adriana Runštuková
vedoucí odboru dopravy
a silničního hospodářství

Účastníci řízení:
- Subterra a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, v zastoupení
- ZLINMARK DZ, s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno
- Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
- Město Šternberk, Horní nám. č.p.78/16, 785 01 Šternberk
- Obec Mladějovice, Mladějovice č.p. 24, 785 01 Šternberk
- Obec Komárov, Komárov č.p. 241, 785 01 Šternberk
- Obec Babice, Babice č.p. 65, 785 01 Šternberk
Na vědomí:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Olomouc, dopravní inspektorát, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH, Jeremenkova 40a, 779 11
Olomouc,
MěÚ Šternberk, odbor investic a veřejných zakázek, Horní nám. 16, 785 01 Šternberk
Městská policie Šternberk, ČSA 30, 785 01 Šternberk
Záchranná služba Olomouc, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
Hasičský záchranný sbor okresu Olomouc, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc
spis

