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ROZHODNUTÍ
O UZAVÍRCE

Výroková část:
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) a odst. 5 písm. c) 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 uzavírky dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne
1.11.2021 podal
MERTASTAV s.r.o., IČO 26247461, Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří,
kterého zastupuje DALSIKO, s.r.o., IČO 29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie České republiky, dopravního
inspektorátu Prostějov a souhlasu vlastníka komunikace podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích
povoluje
částečnou uzavírku
komunikace:
důvod uzavírky:
na dobu:
délka uzavírky:
objížďka:

silnice III/36630 a III/36635 v obci Pěnčín dle situace v příloze
provádění stavby „Laškov - Pěnčín ČOV a stoková síť“
od 8.11.2021 do 20.12.2021
pohyblivé pracovní místo, cca do 50 m
není stanovena, bude využito neuzavřené části vozovky

Povolení se vydává za těchto podmínek:
1) Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení stanovené Magistrátem města
Prostějova, odborem dopravy, č.j. PVMU 143744/2021 41.
2) V místě pracovního místa zajistí případnou zimní údržbu (plužení) zhotovitel stavby. Pracovní
místo bude vždy pouze jedno v celé obci.
3) 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. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po
celou dobu uzavírky.
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4) Po skončení uzavírky bude dopravní značení okamžitě uvedeno do původního stavu ve smyslu
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
4) Změny v dopravě a jiné: Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné
služby využije neuzavřené části vozovky.
5) Příměstská autobusová doprava: nebude dotčena
7) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá: společnost MERTASTAV s.r.o., IČO
26247461, Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, kontaktní osoba Ivo Zindulka – stavbyvedoucí: 737
288 454
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Odůvodnění:
Dne 1.11.2021 podala společnost MERTASTAV s.r.o., IČO 26247461, Štěpánovská 1176, 666 02
Předklášteří,
kterého zastupuje DALSIKO, s.r.o., IČO 29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov, (dále
jen „žadatel") zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení uzavírky komunikace v obci
Pěnčín, za účelem realizace stavby „Laškov - Pěnčín ČOV a stoková síť“. Povolení uzavírky bylo
žadatelem navrženo od 5.11.2021 do 20.1.2021.
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 souhlasu příslušného orgánu 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 za podmínek stanovených ve výroku rozhodnutí.
Stanoviska sdělili:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát
vyjádření čj.: KRPM-122919-2/ČJ-2021-141206

ze dne 15.10. 2021

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih
závazné stanovisko zn.: SSOK-JH 25849 a 25850/2021

ze dne 26. 10. 2021

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky
Vypořádání s vyjádřením účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů po doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u odboru dopravy Magistrátu
města Prostějova.
Odvolání musí být podáno podle ust. § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
zákona č. 413/2005 Sb., s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal odboru
dopravy a každý účastník dostal jeden stejnopis.
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Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24, odstavce 4, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, odkladný účinek.

Jaroslav Pavlíček
referent odboru dopravy Magistrátu města Prostějova

Příloha: 1x situace a detail uzavírky
Obdrží:
Žadatel
MERTASTAV s.r.o., IDDS: hr7mbg5
DALSIKO, s.r.o., IDDS: e9f7exq
Účastníci
Obec Pěnčín, IDDS: qc5bmy3
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Dotčené orgány státní správy
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Dále obdrží
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o., IDDS: j9ymvs2
ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: idz9c2j
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