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Rozdělovník VYŘIZUJE: Bc. Tomáš Lejsal
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E-MAIL: posta@muzabreh.cz

DATUM: 17.01.2022

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako silniční správní úřad příslušný podle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) přezkoumal ve správním řízení žádost
o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona
o pozemních komunikacích - umísťování a skládání a nakládání věcí nebo materiálů nesloužících
k údržbě nebo opravám těchto komunikací, nebudou-li neprodleně odstraněny, kterou dne
04.01.2022 podala

Obec Nemile, IČO 00635871, Nemile 93, 789 01 Nemile

(dále jen „žadatel“).

Na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Správy silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk jako
majetkového správce silnice III/31534 ve vyjádření zn. SSOK/Hl/5/ŠU 978/2022 ze dne 10.01.2022
a souhlasu Policie ČR, DI Šumperk jako dotčeného orgánu v závazném stanovisku č.j. KRPM-3339-
2/ČJ-2022-140906 ze dne 10.01.2022, rozhodl v souladu s § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních
komunikacích, kterým žadateli

povoluje

v souladu s § 25 odst. 6 písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích zvláštní užívání silnice
III/31534, mezi obcemi Lupěné a Dolní Bušínov, parc. č. 483 k.ú. Lupěné (viz situace v příloze),
z důvodu těžby dříví v přilehlém lese.

Navrhovaná doba zvláštního užívání:

Od nabytí právní moci rozhodnutí do 31.12.2022.

Odpovědná osoba:

Ing. Petr Šimek, starosta obce Nemile, tel. č.: 604550313

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY
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V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích budou žadatelem
dodrženy následující podmínky:

1. Zvláštní užívání na předmětném úseku výše uvedené silnice bude prováděno od
nabytí právní moci rozhodnutí do 31.12.2022.

2. Pracovní místo bude označeno dopravními značkami dle stanovení přechodné úpravy
provozu vydaného Městským úřadem Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy pod
č.j. MUZB/01583/2022/OD ze dne 10.01.2022, které je přílohou tohoto rozhodnutí.

3. Budou dodrženy podmínky Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., SÚ Šumperk uvedené
ve vyjádření zn. SSOK/Hl/5/ŠU 978/2022 ze dne 10.01.2022:

 Práce budou zahájeny až na základě rozhodnutí zvl. užívání vydaném příslušným
silničním správním úřadem (MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy ) - ve smyslu ust. § 25
odst. 6 písm. c2) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění.

 Pracoviště bude řádně označeno dopravními značkami dle stanovení příslušného
silničního správního úřadu.

 Před započetím rampování na silničním tělese je žadatel povinen dopředu uvědomit
správního cestmistra stř. Zvole (Ing. Hlobilová - tel. 583 412 207) a plnit vzájemně
dohodnuté podmínky nájemní smlouvy za dočasné užívání silničního pozemku.

 Po ukončení prací na jednotlivých místech bude dotčený silniční pozemek okamžitě
uveden do původního stavu a předán správnímu cestmistrovi stř. Zvole.

 Při provádění prací v zimním období nesmí činností žadatele docházet k omezování
výkonu zimní údržby s vyloučením případného poškození radlic.

 Činností žadatele nesmí docházet ke škodám na silničním pozemku.

 Dřevo na silničním pozemku může být skladováno pouze tak, aby neohrožovalo
bezpečnost silničního provozu, aby nezasahovalo do průjezdního profilu silnice
a nebránilo odtoku vody v silničním příkopu.

4. V době provádění prací v blízkosti silničního tělesa ručí žadatel za bezpečnost silničního
provozu a bezpečnost vlastních pracovníků.

5. Žadatel zajistí včasné seznámení odpovědné osoby s jejími povinnostmi a s podmínkami
tohoto rozhodnutí.

Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“):

Obec Nemile, IČO 00635871, Nemile 93, 789 01 Nemile

Odůvodnění:

Žadatel Obec Nemile podal dne 04.01.2022 žádost o povolení zvláštního užívání, podle § 25 odst. 6
písm. c) bod 2 zákona o pozemních komunikacích, silnice III/31534 mezi obcemi Lupěné a Dolní
Bušínov, parc. č. 483 k.ú. Lupěné, z důvodu těžby dříví v přilehlém lese v termínu od nabytí právní
moci rozhodnutí do 31.12.2022.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení
dopravy oznámil účastníkům řízení a dotčenému orgánu zahájení řízení pod č.j.
MUZB/00664/2021/OD ze dne 05.01.2022, ve kterém si vyžádal souhlas od dotčeného orgánu
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Policie ČR, DI Šumperk, který posuzuje předmět žádosti z hlediska možného ovlivnění bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu a souhlas od Správy silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk jako
majetkového správce silnice III/31534.

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy obdržel souhlas od Policie ČR, DI Šumperk v
závazném stanovisku č.j. KRPM-3339-2/ČJ-2022-140906 ze dne 10.01.2022 a souhlas od Správy
silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk ve vyjádření zn. SSOK/Hl/5/ŠU 978/2022 ze dne 10.01.2022, za
podmínek uvedených ve výrokové části.

Na základě uvedených podkladů silniční správní úřad žádost posoudil a rozhodl tak, jak je ve
výrokové části uvedeno.

Doložené doklady:

1. Obec Nemile – Žádost ze dne 04.01.2022

2. MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy - Oznámení zahájení řízení č.j. MUZB/00664/2021/OD ze
dne 05.01.2022

3. Policie ČR DI Šumperk – Závazné stanovisko č.j. KRPM-3339-2/ČJ-2022-140906 ze dne
10.01.2022

4. MěÚ Zábřeh, oddělení dopravy - Stanovení přechodné úpravy provozu č.j.
MUZB/01583/2022/OD ze dne 10.01.2022

5. Město Zábřeh - Bankovní výpis P 13.01.2022; V 13614, S 5552022 (úhrada správního
poplatku)

6. SSOK - Vyjádření zn. SSOK/Hl/5/ŠU 978/2022 ze dne 10.01.2022

Účastníci řízení - další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 správního řádu:

Správa silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno.
Odvolání se podává u Městského úřadu Zábřeh, Odboru správního, oddělení dopravy. O odvolání
rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství. Odvoláním
lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání
jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Radovan Till

vedoucí oddělení dopravy

Oprávněná úřední osoba pro vyřizování: Bc. Tomáš Lejsal
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Radovan Till
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Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši
1000 Kč byl zaplacen viz bankovní výpis P 13.01.2022; V 13614, S 5552022.

Příloha

 Stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MUZB/01583/2022/OD ze dne 10.01.2022

Rozdělovník

navrhovatelé (doručenky)
1. Obec Nemile, IDDS: 7s3awzg

ostatní účastníci (doručenky)
2. Správa silnic Ol. kraje, p.o., SÚ Šumperk, IDDS: ur4k8nn

dále obdrží
3. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
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