
   

Městský úřad Hranice 
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy 

ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Pernštejnské náměstí 1, Hranice 

 
 

Č. j. OSUZPD/9696/16-5                                                                    V Hranicích dne 31.08.2016 
Oprávněná úřední osoba: Ing. Bohumila Neuwirthová 
E-mail: bohumila.neuwirthová@mesto-hranice.cz 
Telefon:  581 828 345 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 
prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odstavce 4 písmena a) zákona                         
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o 
pozemních komunikacích“), po projednání s majetkovým správcem krajské silnice, tj. Správa 
silnic Olomouckého kraje, p. o., která je správcem krajských silnic II. a  III. tříd, které mají být 
uzavřeny a po kterých má být vedena objížďka, po projednání s příslušným orgánem Police ČR, 
r o z h o d l  v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích,  t a k t o :  

na základě žádosti právnické osoby, tj. PORR a.s., IČO: 4300560, sídlem Dubečská 36, 100 00 
Praha, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou, tj. DoZBos, s. r. o., IČO: 
29372381, sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, 

s e   p o v o l u j e 

úplná uzavírka části krajské silnice III. třídy v Partutovicích. 

Důvod uzavírky: stavební práce – oprava komunikace 

Termín uzavírky: II. etapa: 01.09.2016 – 20.11.2016 intravilán obce Partutovice 

Místo a délka uzavírky: II. etapa: krajská silnice č. III/44014, pozemek p. č. 1332/1 v k. ú. 
Partutovice, od pozemku p. č. 129 v k. ú. Partutovice, po pozemek 
p. č. 960/4 v k. ú. Partutovice   

Trasa objížďky: objízdná trasa povede po krajských silnicích č. II/440 směr Potštát 
a č. II/441 směr Partutovice, 

 objízdná trasa pro autobusovou dopravu je uvedena níže 
v podmínkách rozhodnutí. 

Silniční správní úřad povoluje úplnou uzavírku části krajské silnice III. tř., za předpokladu 
splnění následujících podmínek: 

1. Žadatel zajistí vyznačení uzavírky příslušným dopravním značením dle Stanovení 
přechodné úpravy provozu č. j. OSUZPD/9696/16-4 ze dne 29.07.2016, vydaného 
Městským úřadem Hranice, Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy, 
oddělením životního prostředí.  

2. Žadatel o uzavírku odpovídá za to, že uzavírka bude po celou svou dobu označena 
předepsaným způsobem (viz bod č. 1 tohoto rozhodnutí) a toto označení bude v řádném 
stavu. Pro osazení přechodného dopravního značení nebudou využity stojany stávajícího 
svislého dopravního značení. Po ukončení uzavírky bude dopravní značení uvedeno do 
původního stavu na náklady žadatele o uzavírku. 

3. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky a název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena. 



   

4. Dopravní značky související s uzavírkou smějí být instalovány bezprostředně před začátkem 
stavebních prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci, a po ukončení stavebních 
prací budou ihned odstraněny. 

5. Uzavřeným úsekem je v uvedeném termínu vedena pravidelná autobusová linka 920076, 
která je provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.. 

6. Termíny uzavírky pro autobusovou dopravu: 
01.09.2016 – 04.09.2016  úplná uzavírka mimo BUS 
05.09.2016 – 20.11.2016  úplná uzavírka včetně BUS 

Po dobu úplné uzavírky mimo BUS bude autobusům umožněn průjezd, všechny zastávky 
budou obslouženy dle platného jízdního řádu. 

Po dobu úplné uzavírky včetně BUS budou předmětné spoje linky provozovány po objízdné 
trase. Objízdná trasa dotčených spojů linky bude obousměrně vedena ze zastávky 
Partutovice, dolní konec na náhradní zastávku Partutovice, horní konec, která bude 
umístěna před prodejnou potravin zemědělského družstva, zde se autobus otočí a pojede 
zpět po silnici III/44014 a II/440 přes Potštát na II/441, dále dle platné licence. Přesné 
umístění přenosných označníků musí být odsouhlaseno Dopravním inspektorátem Policie 
ČR.  

7. Po dobu II. etapy předmětné uzavírky bude s platností od 05.09.2016 pro linku 920076 
schválený výlukový jízdní řád. Požadujeme, aby o jakékoliv změně termínu uzavírky byl 
minimálně 5 pracovních dnů předem vyrozuměn dopravce ARRIVA MORAVA a.s. 
(p. Děkan, tel. 602 135 654) a dopravní úřad (Ing. Neugebauerová, tel. 585 508 585). 

8. Dopravci z důvodu uzavírky silnice a provozováním spojů linek po objízdné trase vzniknou 
zvýšené ztráty.  

 
9. Dopravce zajistí informovanost cestujících vyvěšením informací v autobusech dotčených 

linek a na označnících zastávky Partutovice, horní konec, která nebude obsloužena dle 
platného jízdního řádu. 

Osoba, která bude zodpovídat za organizování a zabezpečení akce: Bc. Tomáš Tomanec, 
MBA, adresa PORR a.s., Závod Morava, Pavelkova 11, 779 00 Olomouc, telefon: 725850909 

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:  
PORR a.s., IČO: 4300560, sídlem Dubečská 36, 100 00 Praha, v zastoupení DoZBos, s. r. o., 
IČO: 29372381, sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice. 
 

Odůvodnění 

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 
prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odstavce 4 písmena a) zákona obdržel 
dne 27.07.2016 žádost právnické osoby, tj. PORR a.s., IČO: 4300560, sídlem Dubečská 36, 
100 00 Praha, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou, tj. DoZBos, s. r. o., IČO: 
29372381, sídlem Otakara Kubína 1953/17, 680 01 Boskovice, o povolení úplné uzavírky částí 
krajské silnice č. III/44014 a stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu stavebních prací 
v rámci opravy vozovky. 

Podkladem pro vydání rozhodnutí bylo souhlasné stanovisko majetkového správce krajských 
silnic II. a III. tříd, tj. Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., střediska údržby Jih, ze dne 
18.07.2016, zn. SSOK JH – 154723/2016 7.12.8/V5, dále bylo doloženo stanovisko příslušného 
orgánu Policie ČR ze dne 27.07.2016, č. j. KRPM–23805-23/ČJ–2016-140806 a vyjádření 
příslušného dopravního úřadu, tj. Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a 
silničního hospodářství, Oddělení veřejné dopravy ze dne 29.08.2016, č. j. KUOK 86490/2016. 
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Stanovení dopravního značení přechodné úpravy provozu na uzavírkou dotčené krajské silnici 
III. tř., ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vydal 
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 
prostředí dne 29.07.2016 pod č. j. OSUZPD/9696/16-4.     

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky části místní komunikace obsahuje 
všechny náležitosti stanovené v § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, posoudil silniční správní úřad ve správním uvážení, po předchozím 
projednání s městem Hranice, Policií ČR, a na základě vydaného stanovení dopravního 
značení přechodné úpravy provozu na dotčené krajské silnici, že vydáním rozhodnutí nebudou 
krácena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. 

Poučení účastníků 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní 
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu 
bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí a 
dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje.  
Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále 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. 
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. 

 

Dle § 24 odstavce 4 zákona o pozemních komunikacích, nemá odvolání proti rozhodnutí o 
uzavírce odkladný účinek.  
 
      otisk úředního razítka     
Ing. Bohumila Neuwirthová v. r. 
samostatný referent  
oddělení životního prostředí 
 
 
Příloha: situace dopravního značení s trasou objížďky   

Rozhodnutí obdrží: 

Účastníci řízení: 
- PORR a.s., Dubečská 36, 100 00 Praha, v zastoupení DoZBos, s. r. o., Otakara Kubína 

1953/17, 680 01 Boskovice 
- Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., středisko údržby JIH, Kostelecká 55, 796 56 

Prostějov 

Dále obdrží: 
- Policie ČR, KŘP OK, územní odbor vnější služby Přerov, DI Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 

Přerov 
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení 

veřejné dopravy, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 
- Obec Partutovice, Partutovice 61, 753 01 Hranice 
- Město Potštát, Zámecká 1, 753 62 Potštát 
- Obec Olšovec, Olšovec 80, 753 01 Olšovec 
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Na vědomí: 
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 25, 750 11 

Přerov 
- Zdravotnická záchranná služba, Dvořákova 75, 750 11 Přerov 
- ARRIVA MORAVA, a. s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
- Bc. Tomáš Tomanec, MBA, PORR a.s., Závod Morava, Pavelkova 11, 779 00 Olomouc 
Spis           
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