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OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE A ÚPLNÉ UZAVÍRKY

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm.
a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), v souladu s ustanovením § 47 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje zahájení řízení
o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních
komunikacích – pořádání sportovních, kulturních, náboženských, zábavních a podobných akcí
a o povolení úplné uzavírky podle § 24 zákona o pozemních komunikací. Žádost dne 02.05.2022
podala

Atletika Zábřeh, z. s., IČO 26650134, Postřelmovská 2265/4, 789 01 Zábřeh,

kterou zastupuje

Mgr. Josef Zika, nar. 17.11.1971, Rájec 118, 789 01 Rájec (dále jen „žadatel“).

Místa požadovaného zvláštního užívání:

silnice III/31537 (město Zábřeh, od křížení s ulicí Nemilská, do obce Nemile po křižovatku se silnicí
III/31534),

silnice III/31534 (úsek obec Nemile od křižovatky se silnicí III/31537 po křižovatku s PK za mostem
ev. č. 31534-3 přes Moravskou Sázavu v obci Lupěné),

silnice III/31535 (v úseku obce Nemile – Hněvkov),

silnice III/31528 (v úseku obec Hoštejn, křižovatka se silnicí II/315 a MK, výjezd na Hněvkov),

místní komunikace ulice Oborník, Na Hrázi, 28. října, Kosmonautů ve městě Zábřeh

v rámci pořádání sportovní akce – běžeckého závodu: „Půlmaraton údolím Moravské Sázavy
2022“.

Trasa závodu:

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH

ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh

mailto:posta@muzabreh.cz
http://www.zabreh.cz
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Závod začíná na ulici Havlíčkova ve městě Zábřeh (silnice III/31537), pokračuje se na místní
komunikace ulice Oborník, Na Hrázi, Kosmonautů, 28. října, Na Hrázi, Oborník, Havlíčkova a dále se
pokračuje po silnici III/31537 do obce Nemile, dále po silnicích III/31534 a III/31535 do obce
Hněvkov, dále po veřejně přístupné účelové komunikaci a silnici III/31528 do obce Hoštejn, kde se
závodníci budou otáčet po místní komunikaci v obci Hoštejn a vracet se stejnou cestou zpět
směrem k Hněvkovu a dále přes veřejně přístupné účelové komunikaci „Cyklostezka Hněvkov –
Lupěné“ do obce Lupěné a po silnicích III/31534 a III/31537 do prostoru cíle, který je na ulici
Oborník ve městě Zábřeh, viz přílohy.

Navrhovaná doba zvláštního užívání:

22.05.2022 (neděle) od 09:00 do 12:30 hodin, konečná úprava uvedením do původního stavu
(úklid) do 13:30 hodin.

Místa požadované úplné uzavírky:

silnice III/31537 (město Zábřeh, od křížení s ulicí Nemilská, do obce Nemile po křižovatku se silnicí
III/31534),

místní komunikace ulice Oborník, 28. října, Kosmonautů

veřejně přístupná účelová komunikace od domu č.p. 11 v obci Hněvkov až po rozcestí na začátku
obce Hoštejn mezi nádražím a domem č.p. 76 (parc. č. 583/3, 643/32, 650/17, 650/9, 643/30,
72/7, 72/6, 72/1, 72/5, 72/4, 72/3, 583/4, 650/8, 650/7, 643/35, 583/10, 643/28, 669/4, 650/2,
63/5, 62/3, 27/2, 583/1 k.ú. Hněvkov, 2287/7, 2287/6, 2285/7, 2281, 2585, 2597/1, 2584/1,
2250/2, 2242/2, 2584/2 k.ú. Hynčina a 396/1 k.ú. Hoštejn)

v rámci pořádání sportovní akce – běžeckého závodu: „Půlmaraton údolím Moravské Sázavy
2022“, viz přílohy.

Navrhovaná doba úplné uzavírky:

22.05.2022 od 09:30 do 12:30 hodin – silnice III/31537

22.05.2022 od 10:00 do 10:30 - místní komunikace ulice Oborník, 28. října, Kosmonautů

22.05.2022 od 09:00 do 12:30 hodin - místní komunikace ulice Oborník (úsek od odbočky areálu
k bývalé Hedvě až po napojení na silnici III/31537 u plaveckého areálu)

22.05.2022 od 10:00 do 11:30 hodin - veřejně přístupná účelová komunikace v úseku Hněvkov -
Hoštejn

Způsob vyznačení:

Dopravní značka B 1 – zkaz vjezdu všech vozidel v obou směrech

Dopravní značka IS 11c – směrová tabule pro vyznačení objížďky

Dopravní zařízení Z 2 – zábrana pro označení uzavírky

Další podrobnosti viz přílohy.

Objízdné trasy jsou navrženy:

Pro silnici III/31537 – ve směru od Nemile, silnice III/31534 v obci Nemile a ulice Jiráskova ve městě
Zábřeh a místní komunikace ulice Na Výsluní, K Vápeníkám a Nemilská. Délka uzavřeného úseku cca
2 km, délka objížďky cca 3 km, průjezd pro IZS bude umožněn.
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Pro místní komunikace ulice Kosmonautů, 28. října a Oborník v obci Zábřeh – ulice Havlíčkova
(silnice III/31537), Žižkova, náměstí Osvobození, 17. listopadu, Křížkovského, délka uzavřeného
úseku cca 1,8 km, délka objížďky cca 2 km, průjezd pro IZS bude umožněn.

Pro veřejně přístupnou účelovou komunikaci v úseku Hněvkov - Hoštejn – ve směru od Hoštejna po
silnici II/315 přes obce Hoštejn, Kosov, Růžové údolí do města Zábřeh, délka uzavřeného úseku cca
3,5 km, délka objížďky cca 20 km, průjezd pro IZS bude umožněn.

Odpovědné osoby:

Mgr. Josef Zika, tel. č.: 731709288

Ing. Ondřej Jašek, tel. č.: 602156589

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení o povolení zvláštního užívání pozemní
komunikace a úplné uzavírky provozu na pozemní komunikaci.

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona o pozemních
komunikacích žádá

 Správu silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk jako majetkového
správce dotčených silnic o souhlas se zvláštním užíváním.

 Město Zábřeh jako vlastníka dotčených místních komunikací o souhlas se zvláštním
užíváním.

 Policii ČR, DI Šumperk jako dotčený orgán o souhlas se zvláštním užíváním.

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy tímto v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích projednává úplnou uzavírky s:

a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní

komunikace, po níž má být vedena objížďka,

b) s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka,

d) s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo veřejně

přístupné účelové komunikaci.

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy jako obecní úřad obce s rozšířenou působností dle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu”), příslušný ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III.
třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní
informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve
svém územním obvodu, žádá

 Policii ČR, DI Šumperk jako dotčený orgán jde-li o silnice, místní komunikace a veřejně
přístupné účelové komunikace dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu,
o projednání návrhu přechodné úpravy provozu ve smyslu § 77 odst. 3 zákona o silničním
provozu.
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Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy jako příslušný silniční správní úřad
oznamuje podle § 47 odst. 1 správního řádu zahájení řízení o povolení uzavírky, účastníci řízení
mohou své námitky uplatnit do

5 dnů od doručení tohoto oznámení.

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Zábřeh, Odbor správní,
oddělení dopravy, náměstí Osvobození 15, kancelář č. 024, úřední dny: Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 -
17:00, ostatní dny po přechozí telefonické domluvě).

Poplatek:

Městský úřad Zábřeh, oddělení dopravy vyzývá žadatele k úhradě správního poplatku dle zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a)

ve výši 100 Kč, slovy jedno sto korun.

Informace o možnostech úhrady výše vyměřeného správního poplatku:

 Převodem vyměřené částky na číslo účtu Města Zábřeh 188491576, kód banky 0300,
variabilní symbol 0000013614, specifický symbol 217472022 (tj. spis. zn. a rok).

nebo

 V pokladnách Města Zábřeh hotovostně i platební kartou. Předpis k úhradě správního
poplatku vyhotoví správní orgán v kanceláři č. 024 Městský úřad Zábřeh, Odbor správní
oddělení dopravy - silniční správní úřad, nám. Osvobození 15.

Poučení:

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů pro vydání rozhodnutí (Městský úřad Zábřeh, oddělení
dopravy, náměstí Osvobození 15, kancelář č. 024, úřední dny: Po, St 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00,
ostatní pracovní dny po předchozí telefonické domluvě). Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy
a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v
řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům
rozhodnutí, popřípadě navrhnout jeho doplnění. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat,
předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Ing. Radovan Till

vedoucí oddělení dopravy

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

Přílohy (žadatel bez příloh)
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 Trasa závodu

 Návrhy přechodného dopravního značení

 Místa úplných uzavírek a navržené objízdné trasy

Rozdělovník

1. Mgr. Josef Zika, Rájec č.p. 118, 789 01 Zábřeh
zastoupení pro: Atletika Zábřeh, z. s., Postřelmovská 2265/4, 789 01 Zábřeh

2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
3. Město Zábřeh, Odbor technické správy, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh
4. Obec Nemile, IDDS: 7s3awzg
5. Obec Hoštejn, IDDS: ddjar8c
6. Obec Kosov, IDDS: efcbhf7
7. Obec Hynčina, IDDS: x8mbr8x
8. Václav Jarmar, Schulhoffova č.p. 789/11, Praha 4-Háje, 149 00 Praha 415
9. Bořivoj Polách, Jana Welzla č.p. 1099/1, 789 01 Zábřeh
10. Ludmila Poláchová, Jana Welzla č.p. 1099/1, 789 01 Zábřeh
11. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
12. Arcibiskupství olomoucké, IDDS: hrthnsr
13. Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn
14. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
15. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e
16. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
17. Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH - oddělení veřejné dopravy, IDDS: qiabfmf
18. ARRIVA autobusy a.s., IDDS: x4kgvqt
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