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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Jaroslav Pavlíček, tel 582 329 803
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Jaroslav Pavlíček, tel 582 329 803

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 3.6.2021
podaly
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, IČO 00000205, Pod Juliskou 1621/5, 160 00
Praha,
které zastupuje DALSIKO, s.r.o., IČO 29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01 Prostějov
(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:
důvod uzavírky:
na dobu:
délka uzavírky:
objížďka:

II/150 km 117,421-119,430 (mezi obcemi Okluky a Stínava)
„Stínava - M. Hradisko- II-150 - Zpracování nahodilé těžby
ohrožující bezpečnost sil. provozu“
od 7.7.2021 do 31.7.2021
cca 2000 m
rozdělena pro vozidla do 3,5 t a nad 3,5. Vozidla do 3,5 t budou
vedena z obce Protivanov po sil. III/37742 přes obce Bousín do
Drahan a po II/377 do Plumlova, kde odbočí na III/37745 a
následně v křižovatce s II/150 naváží na původní trasu. Objízdná
trasa nad 3,5 t je vedena od křižovatky silnice II/150 s II/373 po
silnici II/373 přes obce Ludvíkov, Němčice a Sloup, dále po silnici
II/377 přes Šošůvku, Vysočany, Nivu a Drahany a dále stejně jako
do 3,5 t.

Povolení se vydává za těchto podmínek:
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1) Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení stanovené Magistrátem města
Prostějova, odborem dopravy, č.j. PVMU 88259/2021 41 Městským úřadem Boskovice, odborem
dopravy, č.j. DMBO 12783/2021/DOP, Městským úřadem Blansko, oddělením silničního
hospodářství, č.j. SÚ SH DZ/98-MBK 28990/2021/Sk..
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
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: bude vedena dle vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje.
oddělení veřejné dopravy, č.j. KUOK 90189/2020 ze dne 12.8.2020
1. Po předmětném úseku jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 780432 a
780780433 (provozované dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.) a linka 726261 (provozovaná
dopravcem ČAD Blansko a.s.). Tyto linky jsou provozované na základě smluv o veřejných
službách v přepravě cestujících. Dále je předmětným úsekem vedena linka 760700 provozovaná
dopravcem ICOM transport a.s.
Předmětným úsekem nebude spojům dotčených linek v čase od 7,15 hod. do 15,00 hod. (od pondělí
do neděle, tj. denně) umožněn průjezd, linky budou vedeny po objízdné trase. Objízdná trasa bude
obousměrně vedena ze zastávky Stínava (směr Vícov), kde se na II/150 autobus otočí, zpět po
silnici II/150, po III/37354 přes Holubice a Hrochov, po III/37358 přes Lipovou do Bukové, po
III/37357 do Protivanova, po II/150 na zastávku Protivanov, po II/150 do Malého Hradiska, po
otočení vedle obecního úřadu na zastávku Malé Hradisko, dále dle platných licencí a jízdních řádů
Zastávka Malé Hradisko,Okluky nebude dotčenými spoji linek obousměrně obsluhovaná.
Zastávka Stínava (směr Protivanov) nebude obsluhovaná, náhradou budou dotčené spoje linek
zastavovat na stejnojmenné zastávce Stínava (směr Vícov).
Z důvodu bezpečného otáčení autobusů v Malém Hradisku požadujeme doplnění PDZ B28 „Zákaz
zastavení“ v prostoru parkoviště vedle obecního úřadu a před prodejnou „Obchůdek U Lenky“, aby
autobus mohl plynule najet na stávající zastávku Malé Hradisko ve směru do Protivanova.
V čase od 15,00 hod. do 7,15 hod. (od pondělí do neděle, tj. denně) bude spojům dotčených linek
umožněn předmětným úsekem průjezd – vždy po volné části vozovky.
Všechny zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.
Požadujeme, aby po těžbě dřeva, tj. před umožněním průjezdu autobusů veřejné linkové
dopravy, byla vozovka vždy uklizená, tzn. pro autobusy bezpečně průjezdná. Upozorňujeme,
že dotčené linky jsou v uvedeném úseku 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 nepřekročí výšku 10 cm.
2. Po dobu uzavírky budou pro uvedené linky schválené výlukové jízdní řády, ve kterých bude
upřesněna obsluha jednotlivých zastávek a časy odjezdů. Požadujeme, aby o jakékoliv změně
termínu uzavírky byl minimálně 5 pracovních dnů předem vyrozuměn dopravce ARRIVA
MORAVA a.s. (tel. 724 270 680), dopravce ČAD Blansko a.s. (tel. 602 506 983), dopravce ICOM
transport a.s. (tel. 567 300 568), KIDSOK p.o. (tel. 770 173 126), KORDIS JMK, a.s. (tel. 731 508
147), Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor dopravy (tel. 541 651 436) a dopravní úřad (tel.
585 508 585).
3. Žádáme, aby silniční správní úřad uvedl v rozhodnutí o povolení uzavírky změnu v obsluze
zastávek a objízdnou trasu pro autobusy, protože tyto po dobu uzavírky nahrazují zastávky a trasy
stanovené v udělených licencích. Dále žádáme o zaslání rozhodnutí o povolení uzavírky zdejšímu
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dopravnímu úřadu, organizaci KIDSOK, p.o., společnosti KORDIS JMK, a.s. a dotčeným
dopravcům.
Dopravci zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách v autobusech a
na autobusových zastávkách, které nebudou obslouženy dle platného jízdního řádu.
6) Před zpuštěním provozu bude uzavřený úsek silnice II/150 uveden do řádného stavu (úklid větví,
krajnic atd.), a budou odstraněny případné závady bránící bezpečnosti silničního provozu (utržení
krajnice, poškození vozovky bránicí provozu atd.)
7) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá: společnost Vojenské lesy a statky ČR, s.p., IČO
00000205, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha, kontaktní osoba Ing. Michal Žampach, tel. 739
532 160
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha
Odůvodnění:
Dne 3.6.2021 podaly Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, IČO 00000205, Pod Juliskou
1621/5, 160 00 Praha, které zastupuje DALSIKO, s.r.o., IČO 29298563, Vrahovická 4251/18, 796
01 Prostějov, (dále jen „žadatel") zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení uzavírky
silnice II/150 km 117,421-119,430 (mezi obcemi Okluky a Stínava) z důvodu provádění akce „Stínava
- M. Hradisko- II-150 - Zpracování nahodilé těžby“. Povolení uzavírky bylo žadatelem navrženo od
7.7.2021 do 31.7.2021.
Souhlas majitele komunikace s uzavírkou byl poskytnut dne 4.4.2021, č.j. SSOK-JH 7284/2021,
(Správa silnic Olomouckého kraje), dne 8.4.2021 – souhlas do situace (Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, Blansko). dne 12.4.2021 – souhlas do situace (Správa a údržba silnic
Jihomoravského kraje, Vyškov). Souhlas dotčeného orgánu s uzavírkou byl poskytnut dne 14.8.2020,
č.j.
KRPM-37666-2/ČJ-2021-141206
(DI
Prostějov)
a
dne
28.4.2021,
č.j.
KRBN-57928-2/ČJ-2021-060106 (DI Blansko). Souhlas dotčeného dopravního úřadu s uzavírkou byl
poskytnut č.j. KUOK 90189/2020 ze dne 12.8.2020. Uzavírka byla projednána s obcemi městysy a
městy Plumlov, Mostkovice, Ohrozim, Drahany, Bousín, Malé Hradisko, Vícov, Sloup, Němčice,
Niva, Šošůvka, Žďárná, Vysočany a to vyjádřením k předloženým podkladům. Zdejší silniční správní
úřad po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl ve správním řízení k závěru, že
žádosti vyhoví a uzavírku povolí. Z tohoto důvodu bylo podle § 36 odst. 3 s
právního řádu upuštěno od výzvy žadateli na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho
vydáním. Při vydání rozhodnutí byl zdejší správní úřad veden následujícími úvahami:
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
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil
uzavírku za podmínek stanovených ve výroku rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
- V řízení uplatnila námitky dne 27.4.2021 Obec Němčice.
„Obec Němčice nesouhlasí s navrhovanou plánovanou objízdnou trasou, neboť dojde ke
zvýšenému počtu vozidel projíždějících obcí. Na takové zvýšení provozu není komunikace
stavěna“.
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K tomuto správní orgán sděluje, že vedení objízdné trasy bylo řádně projednáno se zástupcem
vlastníka komunikace – Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací
kraje (souhlas 8.4.2021) a dotčenými orgány, u nichž lze předpokládat obeznámenost s místními
poměry a tyto subjekty nemají k navrhovanému vedení objízdné trasy námitek. Správní orgán tedy
předpokládá, že silnice II/373 v obci Němčice je způsobilá přenést zvýšenou zátěž vedením
objízdné trasy. Správní orgán dále konstatuje, že dle dostupných výsledků sčítání dopravy (2016)
je na uzavírané silnici dopravní zatížení vozidly nad 12 t cca 550 vozidel (objízdná trasa vedena
přes Němčice). Na silnici II/373 procházející obcí Němčice je zatížení těmito cca 470 vozidel
z celkového počtu cca 2200 vozidel. Jedná se tedy o zvýšení zatížení těžkými motorovými vozidla
cca na dvojnásobek. Z celkového počtu vozidel jde o nárůst cca o čtvrtinu na předpokládaných
2750 vozidel (všechna těžká vozidla jedou po objízdné trase) za 24 hodin. Toto možné zvýšení sice
představuje zvýšené zatížení objízdné trasy, ale nepřesáhne mez obvyklou u podobných omezení.
Komunikace v oblasti lze považovat za relativně méně dopravně zatížené, takže i přes to, že dojde
ke zvýšení počtu vozidel, nelze tento počet považovat za nepřiměřený. Lze také předpokládat, že
reálné zatížení objížďkou bude menší nežli prostý součet intenzit dopravy, neboť účastníci provozu
si najdou i jiné alternativní trasy a objízdnou trasu nezatíží plně. Zvolená objízdná trasa také
představuje nejlogičtější vedení vozidel nad 12 t s ohledem na okolní dopravní situaci. Jiné
alternativní vedení objízdné trasy by nebylo pro vozidla výhodné a tato by, i přes vyznačenou
oficiální trasu, užívala trasu logickou a po silnici II/373 přes Němčice projížděla, což by jim
nebylo možno zakázat (§ 19 odst. 1) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). Na
základě výše uvedeného správní orgán považuje zvolenou objízdnou trasu z hlediska ochrany
veřejného zájmu za způsobilou, působící celkově nejmenší škody a nepovažuje za nutné ani účelné
je měnit.
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.

Jaroslav Pavlíček
referent odboru dopravy Magistrátu města Prostějova
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Příloha: 2x situace uzavírky
Obdrží:
Žadatel
Vojenské lesy a statky ČR, s.p., Divize Plumlov, IDDS: bjds93z
DALSIKO, s.r.o., IDDS: e9f7exq
Účastníci
Město Plumlov, IDDS: s5kbbz7
Městys Drahany, IDDS: 2htbekr
Městys Protivanov, IDDS: x3nbbvc
Městys Sloup, IDDS: r56bbgr
Obec Bousín, IDDS: kiva8q3
Obec Malé Hradisko, IDDS: juvawam
Obec Mostkovice, IDDS: giebrax
Obec Němčice, IDDS: snzbt9r
Obec Niva, IDDS: 5ffawac
Obec Ohrozim, IDDS: qdzbi7s
Obec Šošůvka, IDDS: 9u6bjyi
Obec Vícov, IDDS: ubrbmbq
Obec Vysočany, IDDS: dkaa2zc
Obec Žďárná, IDDS: hu2bacy
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Dále obdrží
ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx
ČAD Blansko a.s., IDDS: twfdjqy
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
ICOM transport a.s., IDDS: kpvehdw
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS:
idz9c2j
KORDIS JMK, a.s., IDDS: gwpghss
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o., IDDS: j9ymvs2
Dotčené orgány státní správy
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS:
6jwhpv6
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Město Blansko, IDDS: ecmb355
Městský úřad Boskovice, odbor dopravy, IDDS: qmkbq7h
R/D, A/A
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