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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY č. 21/2011
Výroková část
Městský úřad Lipník nad Bečvou, stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle
ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), přezkoumal žádost o
povolení uzavírky a nařízení objížďky, kterou dne 26.10.2011 podala
INSTA CZ s. r. o., IČ 253 74 311, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
zastoupena na základě plné moci spol.
ZNAKOM s. r. o., IČ 262 64 641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
(dále jen "žadatel") a na základě tohoto přezkoumání podle ust. § 24 zákona o pozemních
komunikacích a ust. § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

povoluje úplnou uzavírku
provozu silnice II/434 (v km silničního staničení 32,968 – 33,028) mezi Lipníkem nad
Bečvou a Novými Dvory, délka uzavřeného úseku cca 60,0 m, a to za těchto podmínek:
I. Uzavírka
Termín uzavírky:

10. – 30. listopadu 2011

Důvod uzavírky: oprava propustku silnice II/434 v km 32,998 silničního staničení.

II. Objížďka
Objízdná trasa bude vedená od Přerova po silnici II/434 do Sušic, po silnici III/43420 na
Pavlovice u Přerova, po silnici III/43714 a III/43421 směr obec Hlinsko a Podhůra do Lipníka
nad Bečvou a to obousměrně. Do obce Nové Dvory bude příjezd umožněný ze strany od obce
Sušice.
Podmínky pro uzavírku a objížďku
1. Uzavírka provozu se povoluje za účelem provádění stavebních prací na stavbě –
„rekonstrukce silnice II/434“ a sice opravy propustku v km 32,998 silničního staničení
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podle povolení ze dne 21.12.2009 sp. zn. MU/21875/2009/7035 vydaného zdejším
speciálním stavebním úřadem.
2. Úplná uzavírka provozu bude vyznačena dopravním značením provedeným dle
„stanovení“ přechodné úpravy
• provozu na silnici II/434, III/43414, III/43420, III/43419 – Sušice, Pavlovice u Přerova
vydaného Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních služeb a
obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend, dne 26.10.2011
pod zn. MMPr/145747/2011/DS/ŠA
• provozu na silnici II/434, II/437, III/43421 – Nové Dvory, Lipník nad Bečvou, Hlinsko
vydaného zdejším Městským úřadem, stavebním úřadem-silničním správním úřadem,
dne 02.11.2011 sp. zn. MU/22754/2011/6790
v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
3. Uzavřeným úsekem jsou vedeny dotované pravidelné autobusové linky 920050 a
920086, dopravce Veolia Transport Morava a. s. Objízdná trasa bude následující:
• Linka 920086 – ze zastávky Lipník n.Bečvou, aut. st. po II/437 (Neffova, Osecká),
I/47 do Oseku n.B., III/434+19 přes Oldřichov do Sušic, II/434 na začátek obce Nové
Dvory. Zde bude před obcí v rozšířeném úseku silnice zřízena náhradní zastávka
Lipník n.Bečvou, Nové Dvory, náves, kde se autobus otočí a dále bude pokračovat
dle platného jízdního řádu a licence. V opačnému směru v Lipníku n.B. po II/437
(Osecká), MK Jiráskova, MK Svat. Čecha na autobusové stanoviště a dále podle
platného jízdního řádu a licence. V sobotu a neděli bude navíc zrušeno zajíždění do
Nových Dvorů.
• Linka 920050 – ze zastávky Lipník n.Bečvou, aut. st. po II/437 (Neffova, Osecká),
I/47 do Oseku n.B., III/43419 přes Oldřichov do Sušic, II/434 na začátek obce Nové
Dvory, zde bude před obcí v rozšířeném úseku silnice zřízena náhradní zastávka
Lipník n.Bečvou, Nové Dvory, náves, kde se autobus otočí. V opačném směru
v Lipníku n.B. po II/437 (Osecká, Piaristická, Novosady, Komenského sady) na
autobusové stanoviště a dále podle platného jízdního řádu a licence.
4. Dočasně zrušeny budou zastávky Lipník n.Bečvou, ČSAD a Lipník n.Bečvou, Za vodou.
O víkendu bude zrušeno zajíždění do Nových Dvorů, zrušeny budou o víkendu i
zastávky Sušice, osada Kudlov a Lipník n.Bečvou, Nové Dvory, náves. V pracovní dny
bude zastávka Lipník n.Bečvou, Nové Dvory, náves přesunuta. Přesné umístění bude
odsouhlaseno Policií ČR-DI Přerov. Spoje budou provozem po objízdné trase opožděny.
5. Provozem spojů po delší objízdné trase vzniknou dopravci zvýšené ztráty, tyto budou
dopravci Veolia Transport Morava a. s. uhrazeny v rámci smluv o závazku veřejné
služby.
6. Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách
v autobusech a na označnících zrušených a přemístěných zastávek.
7. O ukončení uzavírky bude žadatel neprodleně informovat zdejší silniční správní úřad,
dopravní úřad Krajského úřadu Olom. kraje v Olomouci a dopravce (Veolia Transport
Morava a.s., pan Otakar Šatánek, tel. 724 046 896).
8. V dostatečném časovém předstihu před tímto termínem budou také informováni
obyvatelé obce (místní části) Nové Dvory.
9. Pracovní místa se souvisle ohradí ochrannými dopravními zařízeními (zábradlí, ploty) a
oddělí od silničního provozu. Překážky provozu na pozemních komunikacích se označí
v souladu s ust. § 45 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V nočních hodinách budou
celá pracovní místa osvětlena výstražným světlem.
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10. Provedení dopravních značek a dopravních zařízení musí odpovídat vyhlášce č.
30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava
řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a musí být
umístěno v souladu s TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích“.
11. Přechodné dopravní značení nebude umísťováno na stávající sloupky DZ, ale bude mít
samostatné sloupky. Značení bude odpovědnou osobou kontrolováno v celém úseku
objízdné trasy tak, aby nemohlo dojít k dezorientaci řidičů.
12. Na začátku uzavřeného úseku silnice bude umístěna orientační tabule s uvedením dat
zahájení a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla
uzavírka povolena.
13. Pokud dojde, z důvodu uzavírky, k poškození objížďkových pozemních komunikací,
v souladu s ust. § 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích, tyto uvede do
původního stavu žadatel na vlastní náklady a to neprodleně po ukončení uzavírky.
14. Vyznačení uzavírky bude provedeno tak, aby i za snížené viditelnosti byla zajištěna
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
15. Žadatel zajistí v dostatečném předstihu informování občanů a právních subjektů,
uzavírkou dotčených, o uzavírce.
16. Dopravní značky a dopravní zařízení související s uzavírkou se instalují bezprostředně
před začátkem prací, s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Přechodné
dopravní značení bude odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem
prací a po jejich ukončení neprodleně zrušeno.
17. Je nutné důsledně dodržovat platné právní předpisy dotýkající se provozu na pozemních
komunikacích, zejména příslušná ustanovení zákona o pozemních komunikacích.
Žadatel bude zejména udržovat soustavně čistotu v prostoru uzavírky a odstraňovat
nečistoty vzniklé činností prováděnou v uzavírce. Budou také zajištěna účinná opatření
k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu
ust. § 19 a 28 zákona o pozemních komunikacích). Případné znečištění silnice vlivem
stavby bude bez průtahů odstraněno zhotovitelem stavby.
18. Zástupcům Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,
Územního odboru Přerov, Dopravního inspektorátu Přerov, Krajského úřadu Ol. kraje,
odboru dopravy a SH, Magistrátu města Přerova, oddělení dopravně správních agend a
Městskému úřadu v Lipníku nad Bečvou, stavebnímu úřadu-silničnímu správnímu úřadu
zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení uzavírky, popř. změn, pokud si to
dopravní situace vyžádá. Případné pokyny těchto úřadů, upřesňující nebo doplňující
podmínky tohoto rozhodnutí související s bezpečností a plynulostí silničního provozu je
třeba respektovat.
19. V případě nesplnění stanovených podmínek nebo nedodržení termínu uzavírky bude ze
strany Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou postupováno ve smyslu příslušných
ustanovení zákona o pozemních komunikacích.
20. Osoba odpovědná za provádění prací v uzavírce: p. Michal Zbranek, spol. INSTA CZ s.
r. o., Jeremenkova 1342/42, 779 00 Olomouc, tel. 724 711 121.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, /dále jen „ správní řád“/):
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INSTA CZ s. r. o., IČ 253 74 311, Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc zastoupena na
základě plné moci spol. ZNAKOM s. r. o., IČ 262 64 641, Zengrova 2694/4, 615 00 Brno

Odůvodnění
Žadatel podal dne 26.10.2011 žádost o povolení úplné uzavírky provozu silnice II/434
v prostoru mezi Novými Dvory a Lipníkem nad Bečvou, z důvodu provádění opravy propustku
v km 32,998 silničního staničení, který byl povolený zdejším speciálním stavebním úřadem
v rámci stavby „rekonstrukce silnice II/434“ a to rozhodnutím ze dne ze dne 21.12.2009 sp. zn.
MU/21875/2009/7035.
Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod, včetně grafické přílohy, jméno a příjmení
odpovědného pracovníka. Doba trvání uzavírky byla v žádosti navržena od 07.11.2011 do
15.12.2011. Silniční správní úřad zkrátil tuto navrhovanou dobu uzavírky na dobu od 10. – do
30.11.2011, neboť vzhledem k předloženému harmonogramu prací, bylo zřejmé, že žadatelem
navrhovaný termín byl neúměrně dlouhý. Doba uzavírky byla tedy zkrácena na dobu od 10.11.do 30.11.2011, která je (po dohodě se zhotovitelem stavby) dostačující a odpovídá zákonné
podmínce, podle níž silniční správní úřad dbá, aby byla uzavírka omezena vždy na nejkratší
možnou dobu.
Účastníci řízení - další dotčené osoby, vymezeni podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu:
Město Lipník nad Bečvou, Obec Hlinsko, Obec Sušice, Obec Pavlovice u Přerova, Správa
silnic Olomouckého kraje, p. o.
Námitky účastníků nebyly vzneseny.
Dne 02.11.2011 zdejší silniční správní úřad vydal toto rozhodnutí, přičemž byl veden
následujícími správními úvahami a podklady pro vydání rozhodnutí hodnotil takto:
Žádost obsahovala náležitosti stanovené v ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a byla dostatečným
podkladem pro vydání rozhodnutí.
Věc byla, v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, projednána s majetkovým
správcem krajských silnic tj. Správou silnic Ol. kraje-Střediskem údržby Jih a obcemi na jejímž
území se nachází uzavírka a na jejímž území je nařízena objížďka tj. Městem Lipník nad
Bečvou, Obcí Sušice, Obcí Hlinsko a Obcí Pavlovice u Přerova.
Jelikož uzavřeným úsekem jsou vedeny dotované pravidelné autobusové linky 920050 a
900086 dopravce Veolia Transport Morava a. s., bylo vydáno vyjádření dopravního úřadu k
úplné uzavírce silnice II/434, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a
silničního hospodářství, oddělené veřejné dopravy a to dne 25.10.2011 pod zn.
KÚOK/115858/2011/ODSH-VD/863. Podmínky uvedené ve vyjádření jsou součástí výrokové
části tohoto rozhodnutí.
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené v ust. § 39
odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích byly stanoveny přípisy příslušných
správních orgánů a sice Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních služeb a
obecního živnostenského úřadu, dne 26.10.2011 sp.zn. MMPr/145747/2011/DS/ŠA a zdejším
Městským úřadem, stavebním úřadem-silničním správním úřadem dne 02.11.2011 sp. zn.
MU/22754/2011/6790.
Odpovědnou osobou za provádění stavebních prací v uzavírce byl určen žadatelem navrhovaný
pan Michal Zbranek ze spol. INSTA CZ s. r. o.
Zdejší silniční správní úřad na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, že úplnou
uzavírku provozu povolil a nařídil objížďku.
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Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru dopravy a
silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouc, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
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.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínu nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno podle ust.
§ 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích s možností uložení pokuty až do výše
Kč 500.000.

Ing. Karel Janderka
vedoucí stavebního úřadu

otisk úředního razítka

Příloha

- stanovení přechodné úpravy provozu Magistrátu města Přerova sp. zn. MMPr/145747/2011/DS/ŠA ze
dne 26.10.2011 (6 stran)

Obdrží
účastníci (dodejky)
ZNAKOM s. r. o., IDDS: 6kac9dh
Město Lipník nad Bečvou, nám. T. G. Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., (pro Středisko údržby Jih), IDDS: ur4k8nn
Obec Hlinsko, IDDS: uiraw3i
Obec Sušice, IDDS: exka5y9
Obec Pavlovice u Přerova, IDDS: wyqbngz
dotčené správní úřady
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH, IDDS: qiabfmf
Magistrát města Přerova, oddělení dopravně správních agend, IDDS: etwb5sh
dále obdrží
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, DI Přerov IDDS: 6jwhpv6
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o., IDDS: j9ymvs2
Nemocnice Hranice a. s., IDDS: g9zfc69
Veolia Transport Morava a. s., (pro oblast Přerov), IDDS: pbbgvqx
Městská policie Lipník nad Bečvou, nám.T.G.Masaryka 89, 751 31 Lipník nad Bečvou
Technické služby Lipník nad Bečvou, Za Porážkou 1142, 751 31 Lipník nad Bečvou
INSTA CZ s. r. o., p. Michal Zbranek, IDDS: k5cb84i
Krajský úřad Ol. kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - Ing. Krpec; e-mail: f.krpec@krolomoucky.cz
Správa silnic Olomouckého kraje; e-mail: ssok@ssok.cz
Osadní výbor Nové Dvory, 751 31 Lipník nad Bečvou; e-mail: mariesobkova52@seznam.cz
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, se nevyměřuje.

