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ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný
podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákona o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal podle § 24 zákona
o pozemních komunikacích žádost o povolení uzavírky provozu pozemních komunikací
a nařízení objížďky, kterou dne 23.02.2023 podal(a)

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

(dále jen „žadatel"), kterého zastupuje její předseda Mgr. Josef Zika, *1971, 789 01 Rájec 118,
a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle ust. § 24 odst. 2 zákona o pozemních
komunikacích rozhodl v souladu s ust. § 24 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích takto:

I. povoluje

úplnou uzavírku provozu na místní komunikaci v Zábřeze, na ulici 28. Října, v úseku od budovy
gymnázia u křiž. s nám. Osvobození až k Wolkerovým sadům z důvodu zabezpečení silničního
běžeckého závodu "Běh za břehem" (dále jen „uzavírka“) a za podmínek:

1. Termín uzavírky: neděle 19.03.2023 v době od 09:30 do 11:00 hodin

2. Uzavírku žadatel, který je po dobu uzavírky odpovědný za funkčnost dopravního značení,
vyznačí dopravním značením č. B 1 v souladu se Stanovením přechodné úpravy provozu
vyhotoveným 03.03.2023 oddělením dopravy MěÚ Zábřeh pod č.j.:MUZB/13062/2023/OD.

3. Délka uzavírky je cca 550m. Objízdná trasa je po silnici II/315 nám. Osvobození a ul. Čs.
armády, a dále po místních komunikacích ul. Křižkovského a nám. Osvobození.

4. Organizačně bude akce zajištěna tak, aby v případě nutnosti byl zajištěn příjezd/odjezd
i průjezd vozidel pohotovostních služeb.
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5. V předmětném úseku bude zajištěn bezpečný průchod chodců. Přístup ke stávající zástavbě
bude umožněn.

6. Žadatel zajistí včasnou informovanost občanů o uzavírce a objížďce způsobem v místě
obvyklým.

7. Požadujeme neprovádět jakékoliv značení trasy a nápisů na povrchu komunikací.

8. Bezprostředně po ukončení sportovní akce budou vozovky pozemních komunikací
a veškeré další součásti a příslušenství pozemních komunikací uvedeny do původního stavu.

9. Žadatel zajistí seznámení odpovědné osoby s výše uvedenými podmínkami před zahájením
uzavírky.

10. Odpovědná osoba: Mgr. Josef Zika, předseda z.s. Atletika Zábřeh, mobil: 731 709 288.

Účastník řízení, na nějž se rozhodnutí správního orgánu vztahuje dle § 27 správního řádu:

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

Odůvodnění:

Žadatel podal dne 23.02.2023 žádost o povolení uzavírky. 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 dne 23.02.2023 přípisem č.j. MUZB/11471/2023/OD
oznámil zahájení řízení o užívání sportovní akcí a předmětné úplné uzavírce provozu na
dotčeném úseku místní komunikace. Účastníci řízení o předmětné uzavírce neuplatnili návrhy
a námitky a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřili. Správní orgán tímto považuje uzavírku za
projednanou podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích:
písm. a) tj. s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní
komunikace, po níž má být vedena objížďka;
písm. b) tj. s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena
objížďka,
písm. d) tj. s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo
veřejně přístupné účelové komunikaci.

Město Zábřeh, prostřednictvím Odboru technické správy, uvedlo dne 01.03.2023 na podanou
žádost, že se vzdalo práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasí s jeho vydáním.

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Šumperk, vydala dne 01.03.2023 stanovisko
zn.: SSOK-ŠU 4960/2023, ve kterém souhlasí s vedením objízdné trasy po silnici II/315 ul. ČSA
a nám. Osvobození při úplné uzavírce MK ul. 28. října za podmínek: bezprostředně po ukončení
sportovní akce budou vozovky pozemních komunikací a veškeré další součásti a příslušenství
pozemních komunikací uvedeny do původního stavu, a požadujeme neprovádět jakékoliv
značení trasy a nápisů na povrchu komunikací, které jsou součástí podmínek (č. 7. a č. 8.) tohoto
povolení.
Policie České republiky, Dopravní inspektorát Šumperk, na základě oznámení o zahájení řízení
vydala dne 01.03.2023 souhlasné stanovisko č.j. KRPM-31413-2/ČJ-2023-140906. Podmínky
tohoto stanoviska se vztahují k povolení zvláštního užívání a ke stanovení přechodné úpravy
provozu, kam byly také zapracovány.

Jelikož se nejedná o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha, nebyla žádost projednána
podle § 24 odst. 2 písm. c) zákona o pozemních komunikacích s provozovatelem dráhy.

Silniční správní úřad, s přihlédnutím k výše uvedenému, požadovanou uzavírku a za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí povolil.
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Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u úřadu podepsaného.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ivana Chládková
referentka

Oprávněná úřední osoba: Ivana Chládková

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, se nevyměřuje.

Příloha:mapa s vyznačenou trasou závodu, vyznačeným místem uzavírky a objížďkou.

Rozdělovník

navrhovatelé (doručenky)
1. Atletika Zábřeh, z. s., IDDS: zcpjs9z

ostatní účastníci (doručenky)
2. Město Zábřeh - OTS, Masarykovo náměstí č.p. 510/6, 789 01 Zábřeh
3. Správa silnic Ol. kraje, p. o., SÚ Šumperk, IDDS: ur4k8nn

dále obdrží
4. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
5. Zdravotnická ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: j9ymvs2
6. Hasičský ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d

na vědomí
7. OÚ Nemile, IDDS: 7s3awzg

8. Městská policie _na eMail: straznici@mp.zabreh.cz

+ JSDI

+ IZS info eMail
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