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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových
komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se souhlasem majetkového správce
silnic II. a III. tříd Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc
ze dne 30. 6. 2022 pod zn. SSOK - OL 16324/22/SO a SSOK – OL 16616/2022
5.6.9/S5 a zároveň s obcí na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka
nebo nařízena objížďka – Obec Paseka ze dne 25. 7. 2022, Obec Komárov ze dne
29. 6. 2022, Obec Hlásnice ze dne 12. 7. 2022, Obec Mutkov ze dne 29. 6. 2022,
Obec Huzová 1. 7. 2022 a Město Šternberk ze 4. 7. 2022 pod č. j. MEST 78612/2022
OdlMK 2/2022/Kum rozhodl podle § 24 cit. zákona takto :

na základě žádosti společnosti Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Brno – Královo
Pole, Křižíkova 1566/19, 612 00, IČ: 269 44 022 zastoupené na základě plné moci
společností DALSIKO, s.r.o., Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov, IČ: 292 98 563,
doručené dne 13. 7. 2022
se povoluje:
uzavírka silnice III/44417 mezi obcemi Paseka a Pasecký Žleb v k. ú. Paseka u
Šternberka
-

termín uzavírky:

od pondělí 1. 8. 2022 do pondělí 31. 10. 2022
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z důvodu: akce „Most ev. č. 44417-4, Paseka“, a to za těchto podmínek:
1.

uzavírka bude vyznačena dopravním značením dle opatření obecné povahy,
kterým se stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích,
které vydal Městský úřad Uničov, Odbor dopravy a silničního hospodářství dne
20. 7. 2022 pod č. j. MUUV 9008/2022 a SpZn. DOP 211/2022 JNe v souladu
se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a také dle opatření
obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na pozemních
komunikacích, které vydal Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního
hospodářství ze dne 14. 7. 2022 a pod č. j. MEST 84147/2022 a SpZn. ODSH
381/2022 kes a vyjádřením Policie ČR - KŘ policie Olomouckého kraje, DI
Olomouc č. j. KRPM-93202-2/ČJ-2022-140506 ze dne 30. 6. 2022,

2.

žadatel o uzavírku odpovídá za to, že uzavírka bude po celou svou dobu
označena předepsaným způsobem a toto označení bude v řádném stavu. Pro
osazení přechodného dopravního značení nebudou využity stojany stávajícího
svislého dopravního značení. Trvalé dopravní značení, které bude v rozporu
s přechodným dopravním značením bude překryto, příp. zneplatněno a po
ukončení uzavírky uvedeno do původního stavu. Po ukončení uzavírky bude
dopravní značení uvedeno do původního stavu na náklady žadatele o uzavírku,

3.

stavební ani výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce ani krajnici
uvedené silnice a ani do silničního příkopu.

4.

vozidla vyjíždějící na pozemní komunikaci musí být předem očištěna tak, aby
neznečišťovala pozemní komunikaci (§ 23/3 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu
na pozemních komunikacích). Dále musí být splněny podmínky § 28 zákona č.
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,

5.

potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení
bude na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné
dopravní značení,

6.

vozidlům záchranné služby, hasičského záchranného sboru a vozidlům Policie
ČR bude v případě potřeby umožněn průjezd uzavřeným úsekem,

7.

odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zák. č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),

8.

Osoba, která bude zodpovídat za organizování a zabezpečení akce: pan
Miroslav Otruba, Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Brno – Královo Pole, Křižíkova
1566/19, 612 00, tel.: 606 087 797.

I.

Nařízení objížďky

Objízdná trasa úplné uzavírky silnice III/44417 bude vedena po silnicích II/445 a
III/4451 – přes obce Huzová, Mutkov, Chabičov, Hlásnice, Šternberk, Krákořice,
Komárov a Paseka.
Objízdná trasa bude po všech silnicích obousměrná.
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Uzavírka silnice III. třídy nebude mít vliv na veřejnou linkovou osobní dopravu ani
zvláštní linkovou osobní dopravu. Avšak dotčený dopravní úřad uvádí, že
předmětnou silnicí III/44417 jsou trasovány linky veřejné linkové dopravy, linka
890921, která je provozována dopravcem VOJTILA TRANS s.r.o. a mezikrajská linka
854921, která je provozována dopravcem Transdev Morava s.r.o., za předpokladu
neprůjezdné silnice II/445 v úseku Šternberk – Huzová. Z uvedeného důvodu KÚOK
žádá zhotovitele stavby o snahu zkrácení doby trvání předmětné uzavírky s ohledem
na možnosti a technologie stavebních postupů.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Brno – Královo Pole, Křižíkova 1566/19, 612 00

Odůvodnění
Společnost Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Brno – Královo Pole, Křižíkova 1566/19,
612 00, IČ: 269 44 022 zastoupená na základě plné moci společností DALSIKO,
s.r.o., Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov, IČ: 292 98 563 předložila dne
13. 7. 2022 Městskému úřadu Uničov žádost o povolení uzavírky silnice III/44417,
z důvodu akce „Most ev. č. 44417-4, Paseka“.
Vydání tohoto povolení je požadované v žádosti v termínu:
od pondělí 1. 8. 2022 do pondělí 31. 10. 2022.
Souhlasné vyjádření s povolením uzavírky silnice III/44417 vydala Správa silnic
Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc ze dne 30. 6. 2022 pod zn.
SSOK - OL 16324/22/SO a SSOK – OL 16616/2022 5.6.9/S5. Souhlasné vyjádření
také vydala Obec Paseka ze dne 25. 7. 2022, Obec Komárov ze dne 29. 6. 2022,
Obec Hlásnice ze dne 12. 7. 2022, Obec Mutkov ze dne 29. 6. 2022, Obec Huzová
1. 7. 2022 a Město Šternberk ze dne 4. 7. 2022 pod č. j. MEST 78612/2022 OdlMK
2/2022/Kum. Souhlasné vyjádření vydal i Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor
dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy ze dne 15. 7. 2022 pod
č. j. KUOK 75449/2022 a SpZn. KÚOK/70017/2022/ODSH-VD/9158.
Dále bylo vydáno opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná
úprava provozu zdejším odborem dopravy a silničního hospodářství Městského
úřadu Uničov dne 20. 7. 2022 pod č. j.: MUUV 9008/2022 a SpZn. DOP 211/2022
JNe. Dále bylo vydáno opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava
provozu na pozemních komunikacích Městským úřadem Šternberk, odbor dopravy a
silničního hospodářství ve svém správním obvodu a to dne 14. 7. 2022 pod č. j.
MEST 84147/2022 a SpZn. ODSH 381/2022 kes.
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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 rozhodnutí, 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. Žadatel byl nezaměnitelně definován a identifikován
ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení uzavírky dotčené pozemní
komunikace, obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 24 zák. č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl odbor dopravy a
silničního hospodářství v Uničově, jako silniční správní úřad tak, jak je ve výroku
uvedeno.

Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení,
ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství,
podáním učiněným u Městského úřadu Uničov, odboru dopravy a silničního
hospodářství.

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá, dle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.
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Účastníci řízení:
-

Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Brno – Královo Pole, Křižíkova 1566/19, 612 00
zastoupená na základě plné moci společností DALSIKO, s.r.o., Vrahovická
4251/18, 796 01 Prostějov

-

Obec Paseka, Paseka č. p. 17, 783 97 Paseka

-

Obec Komárov, Komárov 241, 785 01 Šternberk

-

Obec Hlásnice, Hlásnice č.p. 28, 785 01 Hlásnice

-

Obec Mutkov, Mutkov 14, 785 01 Šternberk

-

Obec Huzová, Huzová 131, 793 57 Huzová

-

Město Šternberk, Oddělení investic a místních komunikací, Odbor investic a
veřejných zakázek, Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk

-

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120,
772 11 Olomouc

Mgr. Jana Němečková
referentka odboru dopravy a SH
Městský úřad Uničov

Na vědomí:
-

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Aksamitova 8, 772 00
Olomouc
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní
odbor Olomouc, dopravní inspektorát, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 00
Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství,
oddělení veřejné dopravy, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
KIDSOK, p. o. Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc, Hodolany
Městský úřad Šternberk, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Horní náměstí
78/16, 785 01 Šternberk
Spis
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