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R O Z H O D N U T Í   

Č Á S T E Č N Á  U Z A V Í R K A  

Výrok: 

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, věcně a místně příslušný silniční správní úřad 

v souladu § 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, kterou dne 15.9.2021 podal 

 

STRABAG a.s. IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, kterou zastupuje SEKNE, 

spol. s. r. o., IČO: 62363701, Hamerská 304/12, Holice, 772 00 Olomouc 

(dále jen "žadatel"), a po přezkoumání žádosti a po projednání s Policií ČR - DI Šumperk 

a se správcem komunikací - Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, 

Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice a s obcí Olšany, vydává rozhodnutí podle § 24 odst. 2 zákona 

o pozemních komunikacích, kterým žadateli 

povoluje částečnou uzavírku  

silnice II/369 (v úseku mezi křižovatkou se silnicí I/11 po č. 85) v Olšanech  

(dle přiložené situace), 

 

z důvodu výstavby chodníků – akce: „Chodníky Olšany a Klášterec stavba II“. 

 

při dodržení následujících podmínek: 

1. Částečná uzavírka (SSZ – světelné signalizační zařízení) je povolena v termínech níže 

uvedených etap:  

1. etapa: do 15.12.2021, 2. etapa: od 1.3.2022 - do 31.6.2022. 

2. Dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením dopravního značení odboru 

dopravy Městského úřadu Šumperk č.j. MUSP 110386/2021 ze dne 5.10.2021. 

3. Žadatel zajistí průběžnou (každodenní) kontrolou osazení přechodného dopravního 

značení a zejména pak funkčnost světelného signalizačního zařízení (SSZ). V případě 

tvorby delších kolon na obou stranách SSZ musí žadatel zajistit ruční řízení provozu 

náležitě poučenou osobou na místě akce za podmínek, dle § 79 zákona 361/2000 Sb., 

která bude vybavena a označena dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.; 
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4. Po pracovní době bude dopravní značení – SSZ (světelné signalizační zařízení) 

zneplatněno odstraněním, popřípadě zakrytím a dopravní značení č Z4 staženo ke krajnici 

a pracovní místo bude dopravním značením označeno a zabezpečeno tak, aby byla 

komunikace mimo pracovní dobu (stavby) obousměrně provozuschopná bez zbytečného 

dopravního omezení. 

5. V době provádění prací ručí žadatel za bezpečnost silničního a pěšího provozu.  

6. Stavební práce budou probíhat tak aby byl vždy zajištěn průjezd všem vozidlům v jednom 

jízdním pruhu širokém minimálně 3 metry. 

7. Veřejná autobusová doprava nebude dotčena a provoz na autobusových zastávkách 

nebude omezen. 

8. Odpovědná osoba: STRABAG a.s. IČO: 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 

Vladimír Mareček, tel. 724 347 994. 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

Na základě žádosti žadatele ze dne 15.9.2021 o povolení omezení obecného užívání částečnou 

uzavírkou silnice II/369 (v úseku mezi křižovatkou se silnicí I/11 po č. 85) v Olšanech, z důvodu 

výstavby chodníků – akce: „Chodníky Olšany a Klášterec stavba II“ v termínech níže uvedených 

etap: 1. etapa: do 15.12.2021 a 2. etapa: od 1.3.2022 - do 31.6.2022, bylo silničním správním 

úřadem dnem podání zahájeno správní řízení v dané věci. Účastníci řízení souhlasili s vydáním 

rozhodnutí a vzdali se možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ze znalosti 

situace upustil silniční správní úřad od místního šetření.  

Vzhledem k tomu, že podaná žádost není v rozporu s § 24 zákona o pozemních komunikacích, 

silniční správní úřad po zvážení všech skutečností a po projednání s Policií ČR - DI Šumperk a se 

správcem komunikací - Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, 

Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice a s obcí Olšany, povolil a stanovil podmínky, obvyklé 

pro uzavírky pozemních komunikací s ohledem na ochranu majetku a bezpečnost provozu tak, jak 

je ve výroku uvedeno. 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí 

odkladný účinek.  

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat (§ 85 odst. 4 správního řádu). 

 

Příloha: 

• situace     

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Hlavatý 

referent odboru dopravy 
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Obdrží: 

1. SEKNE, spol. s. r. o., Hamerská 12, Holice, 772 00 Olomouc 

2. Obec Olšany, Olšany 75, 789 62 Olšany 

3. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684,  

788 13 Vikýřovice 

 

Na vědomí: 

1. Policie ČR, KŘPOK, dopravní inspektorát Šumperk, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk 

2. Dopravní zdravotní služba, Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 41, 787 01 Šumperk 

3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk 

4. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Aksamitova 8, 77900 Olomouc 
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