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ROZHODNUTÍ  

Výroková část:  

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný 
podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákona o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal dle § 24 zákona 
o pozemních komunikacích žádost o uzavírku provozu na pozemní komunikaci a nařízení 
objížďky, o kterou dne 12.10.2020 požádal(a) Obec Bohuslavice, IČO 00302384, Bohuslavice 2, 
789 72 Bohuslavice (dále jen „žadatel"), kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc 
s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova 222/2, 779 00  Bystrovany; a na základě tohoto přezkoumání                 
a projednání dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích rozhodl v souladu s § 24 odst. 3 
zákona o pozemních komunikacích takto:   

I. povoluje 

úplnou uzavírku provozu na silnici č. 31541 v obci Bohuslavice, okr. Šumperk, (dále jen 
"uzavírka");  v době od 26.10.2020 do 04.11.2020 a nařizuje objížďku po této trase: od místa 
uzavírky po silnici 31541 přes obec Lukavice, po sil. 44 (obchvat Zvole a Rájce) do Zábřeha, po 
sil. 315 přes obce Leština, Hrabová a Dubicko, na sil. 31541 do Bohuslavic – obousměrně.  

Termín: 26.10 – 04.11.2020 

Důvod: Výměna kanalizačního konusu a poklopu u domu: Bohuslavice č.p. 67. 

Zhotovitel: EKO Servis Zábřeh s.r.o., Dvorská 19, 789 01 Zábřeh   

Odpovědná osoba: Obec Bohuslavice, IČO 00302384 – Bc. Luboš Vlček, tel.č. 732 614 098. 
Dle informací starosty Bohuslavic, který je současně osobou odpovědnou, mohou vozidla IZS po 
dobu této uzavírky projet okolo ZŠ Bohuslavice po místních komunikacích (adr.: Bohuslavice 68, 
789 72 Bohuslavice, okres Šumperk, Olomoucký kraj, Česko). 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH 
 
ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY 
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh 
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II. stanovuje žadateli  podmínky:  

1. Žadatel zajistí na vlastní náklady osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. 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. 

2. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude na sil. II., III.  třídy a MK 
podle Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. 2020/7748/DO-MUZB-4 MěÚ Zábřeh 
z 14.10.2020; na sil. I. třídy č. 44 bude provedeno dle Stanovení přechodné úpravy provozu 
č.j. KUOK 111539/2020, které Krajský úřad Olomouckého kraje vyhotovil dne 15.10.2020.  
Žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených v těchto stanoveních. 

3. Budou splněny podmínky vyjádření dotčeného dopravního úřadu, tj. Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy čj. 
KUOK 109989/2020 ze dne 12.10.2020: 

   
3.1. Po silnici III/31541 v úseku dotčeném úplnou uzavírkou jsou v uvedeném termínu vedeny 

linky veřejné linkové dopravy 932275, 932289 a 933252, které jsou provozovány na základě 
smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.  

3.2. Dotčeným spojům výše uvedených linek bude předmětným úsekem umožněn průjezd                       
a budou vedeny vždy po volné části vozovky okolo pracovního místa.   

3.3. Vzhledem k tomu, že provoz výše uvedených linek je zajišťován nízkopodlažními autobusy s 
běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, musí bezpečný průjezdní profil okolo pracovního místa 
splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí překročit výšku 10 cm.  

3.4. Autobusová zastávka Bohuslavice,,kaple bude obsloužena bez omezení.  

3.5. Silniční provoz bude upraven PDZ.  

3.6. V případě jakýchkoliv změn souvisejících s výše uvedenou uzavírkou (např. zkrácení 
termínu či posunutí termínu uzavírky) žádáme, aby byli o této skutečnosti neprodleně 
informováni dopravce ARRIVA MORAVA a.s. (tel. 597 827 382, 724 046 895) a příspěvková 
organizace KIDSOK (tel. 587 336 662, 770 173 126).   

4. Budou splněny podmínky stanoviska č.j. KRPM-111665-1/ČJ-2020-140906 Policie České 
republiky – Dopravního inspektorátu, ze dne 13.10.2020: 

Za snížené viditelnosti, dle ustanovení § 2 odst. ff) zákona 361/2000 Sb., musí být dopravní 

značení  - viz příloha 10 vyhlášky 294/2015 Sb., doplněno výstražným světlem žluté barvy. 

5. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž 
žádost byla uzavírka povolena   

6. V předmětném úseku musí být po dobu uzavírky zajištěn bezpečný průchod pro pěší, přístup 
k sousedním nemovitostem bude umožněn; stavební práce budou prováděny v nejkratší 
možné době tak, aby omezení provozu uzavírkou bylo minimalizováno 

7. Zahájení a ukončení uzavírky musí být neprodleně oznámeno složkám - operačnímu                       
a informačnímu středisku - integrovaného záchranného systému. Při ukončení musí být 
současně odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní značení 
ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
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Účastník, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu, dle § 27 odst. 1 správního řádu:                   
Obec Bohuslavice, Bohuslavice 2, 789 72 Bohuslavice 

 

Odůvodnění:  

Žadatel dne 12.10.2020 podal žádost o povolení uzavírky provozu na pozemní komunikaci,                   
a postupně doložil všechny podklady potřebné k vydání povolení:  

 Návrh řešení dopravní obslužnosti ze dne 09.10.2020, eMail od trna@kidsok.cz; 

 Vyjádření č.j. KUOK 109989/2020 dotčeného dopravního úřadu ze dne 12.10.2020, 
s podmínkami, podmínky vůči žadateli jsou uvedeny v podmínce 3 tohoto povolení, čímž 
vyhověl podmínce č. 7.  

 Vyjádření zn.: 4437-2020-52200/Lu, které ŘSD ČR, Správa Olomouc, vydalo dne 12.10.2020. 

 Vyjádření Obce Lukavice ze dne 13.10.2020. 

 Vyjádření zn.: OÚLeš-0390/2020 Obce Leština, ze dne 14.10.2020. 

 Vyjádření zn.: 2020/1539/TS-MUZB města Zábřeh, ze dne 14.10.2020. 

 Vyjádření zn.: OUDU 1157/2020 Obce Dubicko, ze dne 19.10.2020. 

Všichni výše uvedení souhlasí/nemají připomínek/námitek, a současně se vzdávají práva 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.  

Dne 19.10.2020 správní orgán obdržel vyjádření zn.: SSOK-CE 23214/2020, které majetkový 
správce silnice dotčené uzavírkou a  silnic II. a III. třídy, po nichž povede objížďka, s předchozím 
souhlasem; který se současně vzdal práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. 

Dne 14.10.2020 správní orgán obdržel stanovisko č.j. KRPM-111665-1/ČJ-2020-140906 ze dne 
13.10.2020 od Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, 
dopravního inspektorátu Šumperk jako od dotčeného orgánu, obsahující i předchozí souhlas 
s uzavírkou; podmínka je uvedena v podmínce 4 tohoto povolení.   

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, vydalo 
oddělení dopravy MěÚ Zábřeh, dne 14.10.2020 pod č.j. 2020/7748/DO-MUZB-4.  

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy č. 44, dotčené objížďkou, vydal Odbor 
dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, č.j. KÚOK 111539/2020 
ze dne 15.10.2020. 

Podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích správní orgán žádost                       
o uzavírku projedná s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem 
pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, s obcí, na jejímž zastavěném území má 
být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní 
komunikaci, na níž je umístěna dráha, s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po 
silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.  

Správní orgán na základě výše uvedeného, vzhledem k tomu, že žádost o povolení předmětné 
uzavírky obsahovala náležitosti stanovené § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ji posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) až b) 
zákona o pozemních komunikacích (neboť nejde o pozemní komunikaci na ní je umístěna 
dráha), po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení usoudil, že vydáním rozhodnutím 
nebudou krácena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve 
výroku rozhodnutí.  

Správní orgán při rozhodování dbal v souladu s ustanovením § 2 odst. 4) správního řádu, aby 
přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného případu,  
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jakož i na to, aby při projednávání skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly 
nedůvodné rozdíly.  

 

Poučení účastníků:  

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u úřadu podepsaného. 
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 
odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo 
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
                                                                 
 
 
Ivana Chládková 
referentka 

Oprávněná úřední osoba: Ivana Chládková 
 

 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.  

 
 

Příloha: Situace uzavírky a obj. a DZ PÚP. 
 
 

Rozdělovník 

navrhovatelé (doručenky) 
1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt 
 zastoupení pro: Obec Bohuslavice, Bohuslavice 2, 789 72 Bohuslavice 
  
ostatní účastníci (doručenky) 
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn 

dále obdrží 
3. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6 
4. Hasičský ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d 
5. Zdravotnická ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: j9ymvs2 
6. Krajský úřad Ol. kraje, ODSH - oddělení veřejné dopravy, IDDS: qiabfmf 
7. Krajský úřad Ol. kraje, ODSH - oddělení silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf  

na vědomí 
8. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, 
IDDS: idz9c2j 
9. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx 
 
+ Info eMail: IZS 

+ JSDI/CEU 
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