úplná uzavírka MK ul. Menšíkova, Svatý Kopeček - uložení IS

MAGIS T RÁT MĚ STA OL OMO U CE
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Spisový znak – 280.8, skartační znak/skart. lhůta – S/5

Č. j. SMOL/210848/2019/OS/PK/Urb
Spisová značka: S-SMOL/204934/2019/OS

V Olomouci 12.08.2019

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Edita Urbanová, dveře č. 2.10
Telefon: 588488152
E-mail:
edita.urbanova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Pavliš

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních
komunikacích"), a podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), po projednání s vlastníkem uzavírané pozemní
komunikace a s obcí, na jejímž zastavěném území má být uzavírka povolena, jímž je Statutární město
Olomouc, IČO: 00299308, zastoupené odborem dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
779 00 Olomouc a podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, vyhovuje
žádosti pana Petra Svitáka, nar. 25.03.1979, Krapkova 958/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc ze
dne 05.08.2019 a
povoluje

úplnou uzavírku místní komunikace Menšíkova v Olomouci na Svatém Kopečku
Důvod uzavírky: napojení IS (voda, kanalizace, plyn) k novostavbě RD Menšíkova 14
Termín: 14.08.2019 - 16.08.2019
Stanovení trasy objížďky: není stanovena
Umístění zastávek linkové osobní dopravy:

nebudou dotčeny

Odpovědná osoba za provedení uzavírky: Sviták Petr, tel.: 739 046 045
Povolení se vydává za předpokladu splnění následujících podmínek:
1) Označení uzavírky a vyznačení objízdné trasy (pokud byla stanovena) zabezpečí žadatel na vlastní
náklady podle plánu schváleného Policií ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO:
72051795, Dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, č.j.
KRPM-94208-1/ČJ-2019-140506 ze dne 05.08.2019 a dle opatření obecné povahy o stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydalo Statutární město Olomouc,
IČO: 00299308, zastoupené odborem stavebním – oddělením státní správy na úseku pozemních

komunikací, Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc, č.j. SMOL/206207/2019/OS/PK/Urb ze dne
06.08.2019.
2) Po dobu uzavírky žadatel zajistí údržbu a obnovu stanoveného dopravního značení; po ukončení
uzavírky uvede žadatel neprodleně dopr. značení do původního stavu.
3) Úplné uzavírky z důvodu provádění stav. prací, jejichž doba trvání je delší než 3 dny, budou
označeny v souladu s ustanovením § 39, odst. 3, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 104/1997 Sb".),
orientační tabulí, která bude umístěna na začátku uzavírky. Na tabuli bude uvedena doba zahájení a
ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popř. jméno a bydliště fyzické osoby, na jejíž
žádost byla uzavírka povolena.
4) V případě, že uzavírka bude zahájena později a ukončena dříve než je stanoveno v rozhodnutí, je
nutné informovat o této skutečnosti pracovníky zdejšího oddělení prostřednictvím e-mailové
zprávy edita.urbanova@olomouc.eu a v případě uzavírek na území města Olomouce rovněž
pracovníka odboru dopravy a územního rozvoje vojtech.holy@olomouc.eu .
5) Toto rozhodnutí musí být k dispozici na stavbě k nahlédnutí kontrolním orgánům.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je Petr Sviták, nar. 25.03.1979,
Krapkova 958/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9.
Odůvodnění:
Příslušný silniční správní úřad posoudil předmět žádosti a po projednání s účastníky řízení
a dotčenými orgány podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích dospěl k závěru, že jsou
splněny zákonné podmínky pro vydání povolení.
Vyjádřili se:
Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
779 00 Olomouc, č.j. SMOL/206199/2019/ODUR/DIMHD/Hol ze dne 06.08.2019.
Silniční správní úřad doručená stanoviska zkoordinoval, zapracoval do podmínek rozhodnutí a rozhodl
tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů po doručení, k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u oddělení státní správy na
úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce. Odvolání musí být
podáno podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal silničnímu správnímu úřadu a každý účastník dostal jeden stejnopis.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích,
odkladný účinek.

Ing. Jan Pavliš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací
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Rozdělovník:
Účastník řízení:
1. Petr Sviták, nar. 25.03.1979, Krapkova 958/26, Nová Ulice, 779 00 Olomouc
2. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10,
779 00 Olomouc
Na vědomí:
3. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, IČO: 70885940, Schweitzerova 524/91, Povel,
779 00 Olomouc
4. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát,
tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc
5. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Oddělení komisí městských částí a detašovaných
pracovišť, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc
6. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 00849103,
Aksamitova 557/8, Olomouc, 779 00 Olomouc
7. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Městská policie Olomouc, Kateřinská 779/23, 779 00
Olomouc
8. Technické služby města Olomouce, a.s., IČO: 25826603, Zamenhofova 783/34, 779 00 Olomouc
9. spis
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