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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ČÁSTEČNÉ 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
částečné uzavírky silnice č. III/37322 ul. Hradská a ul. Jevíčská, v místě křížení s místní komunikací ul. Ke
Koupališti v Lošticích, ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje má
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, kterou
dne 02.06.2022 podal žadatel:

společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA, IČO 48035599, Jahodová 60,
620 00 Brno 20, zastoupena společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO
27848116, Pavelkova č. p. 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc 9,
(dále jen "žadatel"), na základě tohoto přezkoumání, po projednání s obcí, na jejímž zastavěném území
uzavírka proběhne – Městem Loštice, Náměstí Míru 66/1, 789 85 Loštice, ze dne 13.06.2022 pod zn. MĚLO č.
j. 904/2022, po projednání s majetkovým správcem komunikace – Správou silnic Olomouckého kraje, p. o.,
Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice ze dne 02.06.2022 pod č. j. SSOK/Hl/209/ŠU
13500/2022, po projednání s Policií ČR-DI, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8,
787 01 Šumperk, ze dne 06.06.2022 č. j. KRPM-81930-2/ČJ-2022-140906, 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
částečnou uzavírku komunikace – silnice č. III/37322 ul. Hradská a ul. Jevíčská, v místě křížení s místní
komunikací ul. Ke Koupališti v Lošticích, z důvodu realizace akce:
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"Oprava komunikace a chodníku v ul. Ke Koupališti Loštice"
(dále jen "uzavírka") v termínu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 14.10.2022, bez stanovení
objízdné trasy.

Pro uzavírku se, v souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, stanoví tyto
podmínky:
1. Uzavírka se povoluje za účelem realizace stavební akce - "Oprava komunikace a chodníku v ul. Ke
Koupališti Loštice".
2. Termín průběhu uzavírky: od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 14.10.2022.
3. Pro realizaci stavby bylo MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu – úsekem silničního
hospodářství, vydáno samostatné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace dne
10.06.2022 č. j. MUMO-OSU/19508/22.
4. Podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, byla opatřením obecné povahy ze dne 08.06.2022 č. j. MUMO-OSU/19365/22,
MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu – úsekem silničního hospodářství, stanovena
„Přechodná úprava provozu“ na pozemních komunikacích, v místě částečné uzavírky. Schéma
stanovené přechodné úpravy provozu je zobrazeno v příloze tohoto rozhodnutí, které je společně se
stanovením přechodné úpravy provozu jeho nedílnou součástí.
5. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání částečné uzavírky byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
6. Žadatel zajistí splnění podmínek majetkového správce silnice č. III/37322 – Správy silnic
Olomouckého kraje, p.o., uvedených ve vyjádření ze dne 14.12.2021 č. j. SSOK/Hl/180/ŠU
31895/2021:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

při zásahu do vozovky vyvolaném zřízením obrub v místě napojení na silnici III/37322 budeme
požadovat úpravu obrusné vrstvy vozovky podél nových obrub na šířku 1,0 m (rozsah bude ještě
upřesněn v rámci provádění stavby)
v případě narušení konstrukčních vrstev vozovky (ložní a podkladní vrstvy) při ukládání obrubníků a
přídlažby požadujeme v místě pracovní rýhy jejich obnovu
v místě napojení nového povrchu MK ul. Ke Koupališti na vozovku silnice III/37322 bude řádně
ošetřena pracovní spára pružnou zálivkou
v místě upravované křižovatky bude obnoveno VDZ V 2b
práce na silničním pozemku lze zahájit na základě rozhodnutí o zvi. užívání silnice, vydaném silničním
správním úřadem (MěÚ Mohelnice, oddělení SÚ - úsek SH a speciální SÚ ) - ve smyslu ustanovení §
25 odst. 6 písm. c3) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění
práce budou zahájeny na základě předávacího protokolu vydaného správním cestmistrem stř. Zvole Ing. Hlobilová (tel. 583 412 207, 731 604 927)
při realizaci stavby nebude na vozovce skladován žádný stavební materiál
práce budou prováděny mimo zimní období, tj. mimo termín 1.11.-31.3.
pracoviště bude řádně označeno dopravními značkami dle stanovení silničního správního úřadu (
MěÚ Mohelnice, oddělení SÚ - úsek SH a speciální SÚ )
veškeré změny prováděné na silničním tělese v souvislosti s danou stavbou budou hrazeny z
finančních prostředků investora
po ukončení prací bude pozemek protokolárně předán zástupci SSOK, SÚ Šumperk
k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník předloží předávací protokol po ukončení prací,
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potvrzený správcem dotčené silnice
• po ukončení stavby bude provedeno geometrické zaměření s dořešením majetkoprávních vztahů ( s
majetkoprávním odborem Krajského úřadu Olomouckého kraje ) - silniční pozemek bude vymezen
zvýšenou obrubou ( ve smyslu ust. § 11 odst.3 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v
platném znění ) - požadujeme přizvat k zaměření, pracovní verze geom. plánu nám bude předložena
k odsouhlasení
7. Budou splněny podmínky uvedené ve stanovisku Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, DI
Šumperk, ze dne 60.06.2022 č. j. KRPM-81930-2/ČJ-2022-140906:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Přenosné dopravní značení bude umisťováno přesně dle přiložených schémat Technických podmínek
66.
Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o
neporušenost a úplnost dopravního značení.
V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní
značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP 66.
Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v sil. provozu, to platí i pro
vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa, případně při vzniku dopravních
komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených
osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66.
Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, mimo
obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu
komunikace.
Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být
provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního
provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou
dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj
přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
Jako závazná slouží publikace "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích",
které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015.
Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích
dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou
proti povětrnostním podmínkám.
Po dokončení prací musí být vždy dopravní značení neprodleně odstraněno.

8. V případě nutnosti bude zajištěn urychlený průjezd pohotovostních vozidel IZS.
9. Ukončení stavby v prostoru částečné uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Městský úřad
Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství. Současně musí být odstraněna
zařízení, označení uzavírky apod. a musí být zajištěno původní značení ve smyslu 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.
10. Za průběh uzavírky zodpovídá: spol. SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA, IČO
48035599, Jahodová 60, 620 00 Brno 20, Ing. Petr Vyhlídal, tel.: 739 521 268.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, dle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád):
společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA, IČO 48035599, Jahodová 60, 620 00
Brno 20
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Odůvodnění:
Žadatel – společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA, IČO 48035599, Jahodová 60,
620 00 Brno 20, zastoupena společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116,
Pavelkova č. p. 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc 9, podal dne 02.06.2022 žádost o povolení částečné
uzavírky silnice č. III/37322 ul. Hradská a ul. Jevíčská, v místě křížení s místní komunikací ul. Ke Koupališti v
Lošticích, z důvodu realizace akce "Oprava komunikace a chodníku v ul. Ke Koupališti Loštice" v termínu od
nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 14.10.2022, bez stanovení objízdné trasy.

Uvedeným dnem bylo, v souladu s ustanovením § 44 správního řádu, zahájeno správní řízení ve výše
uvedené věci. Žádost obsahovala náležitosti ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích.

Silniční správní úřad ve správním uvážení, 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 § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, povolil žadateli – společnosti
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA, IČO 48035599, Jahodová 60, 620 00 Brno 20,
zastoupena společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova č. p. 222/2,
Bystrovany, 779 00 Olomouc 9, částečnou uzavírku silnice č. III/37322 ul. Hradská a ul. Jevíčská, v místě
křížení s místní komunikací ul. Ke Koupališti v Lošticích, z důvodu realizace akce "Oprava komunikace a
chodníku v ul. Ke Koupališti Loštice" v termínu od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 14.10.2022, bez
stanovení objízdné trasy.
K žádosti byly dále doloženy následující doklady - projednání s obcí, na jejímž zastavěném území uzavírka
proběhne – Městem Loštice, Náměstí Míru 66/1, 789 85 Loštice, ze dne 13.06.2022 pod zn. MĚLO č. j.
904/2022, po projednání s majetkovým správcem komunikace – Správou silnic Olomouckého kraje, p. o.,
Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice ze dne 02.06.2022 pod č. j. SSOK/Hl/209/ŠU
13500/2022, po projednání s Policií ČR-DI, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Havlíčkova 8,
787 01 Šumperk, ze dne 06.06.2022 č. j. KRPM-81930-2/ČJ-2022-140906, plná moc k zastupování,
harmonogram prací a situace návrhu přechodné úpravy provozu.

Silniční správní úřad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno, neboť vydáním rozhodnutí nebudou krácena
práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

Silniční správní úřad vydal rozhodnutí v souladu s ustanovením § 6 správního řádu bezodkladně, neboť
účastníci řízení neměli námitek, souhlasili s vydáním rozhodnutí a písemně učinili prohlášení podle § 36 odst.
3 správního řádu.
Účastníci řízení – další dotčené osoby, dle § 27 odst. 2 správního řádu:
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
9, Město Loštice, Nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice

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
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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.

Ing. Helena Kocumová
vedoucí odboru stavebního úřadu, vz. Bc. Kristýna Halamová

Pro žadatele a majetkového správce komunikace je přílohou opatření obecné povahy „Stanovení přechodné
úpravy provozu“ vydané dne 08.06.2022 č. j. MUMO-OSU/19365/22 včetně grafické přílohy.
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.)

Obdrží:
Účastníci řízení
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno 20 zast. Dopravní
značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova č. p. 222/2, Bystrovany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, qjhzkzt
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno 20, DS: PO, amx5p38
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
Ostatní
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH, Jeremenkova č. p. 40, 779 11 Olomouc, DS: OVM,
qiabfmf
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova č. p. 524/91, Povel, 779 00 Olomouc 9, DS:
OVM, ufiaa6d
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Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova č. p. 557/8, 779 00
Olomouc 9, DS: PO, j9ymvs2
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Jeremenkova
č. p. 1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO_R, idz9c2j
ARRIVA autobusy a.s., Na Ostrově č. p. 177, Chrudim III, 537 01 Chrudim 1, DS: PO, x4kgvqt
SWIETELSKY stavební s.r.o. OZ Dopravní stavby MORAVA, Jahodová 60, 620 00 Brno 20, DS: PO, amx5p38 –
zodpovědná osoba Ing. Petr Vyhlídal

Digitálně podepsal Bc. Kristýna Halamová
Datum: 13.06.2022 15:54:34 +02:00
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