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ROZHODNUTÍ
O UZAVÍRCE

Výroková část:
Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4
písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o
povolení uzavírky dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne
25. 10. 2021 podal
COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha,
kterého zastupuje SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie České republiky, dopravního
inspektorátu Prostějov a souhlasu vlastníka komunikace podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích
povoluje
úplnou uzavírku
komunikace:
silnice III/37762 a III/37771, prodloužení stávající uzavírky
z důvodu nepříznivých klimatických podmínech
Úplná uzavírka silnice III/37762 od křižovatky se silnicí III/37771
pod odbočení na místní komunikaci u domu č. p. 111 směrem na obec Určice
Úplná uzavírka silnice III/37771 od křižovatky se silnicí III/37762
po konec obce směrem na město Prostějov
důvod uzavírky:
provádění stavby „III/37771, 37762 Seloutky - průtah“
na dobu:
od 22. 11. 2021 do 19. 12. 2021
objížďka:
z obce Určice po silnici III/37766 do Prostějova, dále po silnici
II/150 ulice Palackého, Plumlovská, III/37762 Domamyslice, Seloutky a zpět
Povolení se vydává za těchto podmínek:
1) Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení stanovené Magistrátem města
Prostějova, odborem dopravy, č. j. PVMU 146145/2021 41.
2) 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
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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.
3) Po skončení uzavírky bude dopravní značení okamžitě uvedeno do původního stavu ve smyslu
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů.
4) Změny v dopravě a jiné: Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné
služby využije okolní komunikace.
5) Příměstská autobusová doprava
Úplná uzavírka III/37762 ve směru od Určic po křižovatku ke kapli – včetně BUS:
předmětným úsekem silnice nebude umožněn spojům dotčených linek průjezd, tyto spoje budou
vedeny ze zastávky Určice, pošta po místní komunikaci a silnici III/37762 do Seloutek a dále
obousměrnou objízdnou trasou, která bude vedena od domu č. p. 111 vpravo po místní komunikaci
s obsluhou přesunuté zastávky Seloutky a po místní komunikaci s odbočením na III/37771, dále dle
platné licence a jízdního řádu. Zastávka Seloutky bude přemístěna k náhradním označníkům
umístěným na místní komunikaci před RD č. p. 47 a č. p. 110.
úplná uzavírka III/37762 od kaple po křižovatku s MK u domu č. p. 131 na silnici III/37771 –
včetně BUS: předmětným úsekem silnice nebude umožněn spojům dotčených linek průjezd, tyto
spoje budou vedeny ze zastávky Určice, pošta po MK a silnici III/37762 do Seloutek a dále
obousměrnou objízdnou trasou, která bude vedena od domu č. p. 111 vpravo na MK s obsluhou
přesunuté zastávky Seloutky a po MK s odbočením na III/37771, dále dle platné licence a jízdního
řádu. Zastávka Seloutky bude přemístěna k náhradním označníkům umístěným na MK před RD č.
p. 47 a č. p. 110. Přesné umístění přemístěných zastávek musí být projednáno s Dopravním
inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.
Označení prostoru náhradní zastávky PDZ zajišťuje žadatel.
Předmětným úsekem silnice uzavírky silnice III/37771 bude umožněn spojům dotčených linek průjezd
po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa v délce max. 50 m, kde silniční provoz
bude upraven PDZ a řízen SSZ. Upozorňujeme, že dotčené autobusové linky v uvedeném úseku jsou
zajišťovány nízkopodlažními autobusy, které mají průměrnou šíři 2,55 m a délku 13 m. Z tohoto
důvodu musí bezpečný průjezdný profil splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí
překročit výšku 10 cm. V tomto úseku se nenachází žádná autobusová zastávka. Otáčení autobusů v
prostoru u místní kaple a umístění náhradních zastávek na MK, která bude využita jako objízdná trasa,
bylo telefonicky projednáno a odsouhlaseno mezi KIDSOK.
6) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá: za společnost COLAS CZ, a.s., IČO
26177005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha, kterého zastupuje SEKNE, spol. s r.o., IČO
62363701, Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc, Luděk Horák, tel.: 725 239 771.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 191/9, 190 00 Praha
Odůvodnění:
Dne 25. 10. 2021 podala společnost COLAS CZ, a.s., IČO 26177005, Ke Klíčovu 191/9, 190 00
Praha, kterého zastupuje SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc,
(dále jen „žadatel") zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení uzavírky komunikace
v obci Seloutky, za účelem realizace stavby „III/37771, 37762 Seloutky – průtah“. Povolení uzavírky
bylo žadatelem navrženo od 22. 11. 2021 do 19. 12. 2021.
Silniční správní úřad žádost podle §39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle §24 odst. 2
písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie
České republiky podle §24 zákona o pozemních komunikacích a §39 odst. 4 a 5 vyhlášky č. 104/1997
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Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil
uzavírku za podmínek stanovených ve výroku rozhodnutí.
Stanoviska sdělili:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát
vyjádření čj.: KRPM-125746-2/ČJ-2021-141206

ze dne 25. 10. 2021

Magistrát města Prostějova – odbor správy a údržby majetku města
vyjádření č. j.: PVMU 99428/2021 50, SpZn.: OSUMM 8/2021

ze dne 29. 7. 2021

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih
závazné stanovisko zn.: SSOK-JH 17995/2021

ze dne 23. 8. 2021

Obec Seloutky
vyjádření č. j.: 129/2021

ze dne 21. 10. 2021

Obec Určice
vyjádření č. j.: 850/2021

ze dne 20. 10. 2021

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- Nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky
Vypořádání s vyjádřením účastníků k podkladům rozhodnutí:
- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů po doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u odboru dopravy Magistrátu
města Prostějova.
Odvolání musí být podáno podle ust. § 82 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
zákona č. 413/2005 Sb., s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal odboru
dopravy a každý účastník dostal jeden stejnopis.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24, odstavce 4, zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, odkladný účinek.

Ing. Kateřina Bernátková
referent odboru dopravy Magistrátu města Prostějova
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Příloha
Situační mapa

Obdrží:
Žadatel
COLAS CZ, a.s., IDDS: 4indfqd
SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2
Účastníci
Magistrát města Prostějova, odbor správy a údržby majetku města, nám. T. G. Masaryka č. p. 130/14,
796 01 Prostějov 1
Obec Seloutky, IDDS: bf6bim3
Obec Určice, IDDS: mbhbath
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Dále obdrží
FTL - First Transport Lines, a.s., IDDS: mubp4t2
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS:
idz9c2j
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o., IDDS: j9ymvs2
Dotčené orgány státní správy
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
R/D
A/A
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