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Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Kateřina Bernátková, tel.: 582 329 835 

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Kateřina Bernátková, tel.: 582 329 835 

 

 

ROZHODNUTÍ 

O UZAVÍRCE 

 

Výroková část: 

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. 

b) 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 11. 1. 2023 podala společnost 

OHL ŽS, a.s., IČO 46342796, Burešova 938/17, 602 00 Brno, 

kterou 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  

p o v o l u j e 

 úplnou uzavírku 

 
 

Komunikace:   III/43321 v obci Hruška  

Důvod uzavírky:  provádění stavby „III/43321 Hruška – Tvorovice – úsek 1“ – rekonstrukce 

komunikace  

Na dobu:  
od 13. 3. 2023 do 31. 5. 2023 ETAPA 1 – úplná uzavírka silnice III/43321 ve 

směru od Němčic na Hanou po rodinný dům č. p. 38  

od 1. 6. 2023 – 12. 7. 2023 ETAPA 2 – úplná uzavírka silnice III/43321 od 

rodinného domu č. p. 38 směr Tvorovice  

 

Objížďka:  po silnici III/4335, III/43325 Měrovice nad Hanou, I/47 Stříbrnice, Křenovice, 

II/367 Kojetín, Uhřičice, Polkovice, Klenovice na Hané a zpět 
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Povolení se vydává za těchto podmínek:  

1) Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení stanovené Magistrátem města Prostějova, 

odborem dopravy, č. j. PVMU 13810/2023 41 ze dne 24. 1. 2023.  

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: 

Po předmětném úseku je v uvedeném termínu vedena pravidelná autobusová linka 780932, která je 

provozovaná na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem FTL - First 

Transport Lines, a.s. 

 
ETAPA 1  
Předmětným úsekem silnice nebude umožněn dotčeným spojům linky 780932 průjezd. Tyto spoje se po 

obsluze přemístěné zastávky Hruška otočí a dále budou vedeny po obousměrné objízdné trase po silnici 

III/43321 přes Tvorovice, po III/36719 přes Pivín a po II/433 do Němčic nad Hanou, dále dle platné 

licence a jízdního řádu.  

Zastávka Hruška bude obousměrně přemístěna na MK ke kulturnímu domu. Upozorňujeme, že z důvodu 

zachování bezpečnosti při nástupu a výstupu cestujících musí být v náhradním prostoru zastávky 

zpevněný/zhutněný povrch nástupní hrany v délce min. 9 m. Přesné umístění přemístěné zastávky musí 

být projednáno s Dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu na 

pozemních komunikacích. Označení prostoru náhradní zastávky PDZ zajišťuje žadatel. 

 

ETAPA 2  
Předmětným úsekem silnice nebude umožněn dotčeným spojům linky 780932 průjezd. Tyto spoje se po 

obsluze zastávky Tvorovice v prostoru křižovatky u místní kaple otočí a dále budou vedeny po 

obousměrné objízdné trase po silnici III/43321, po III/36719 přes Pivín a po II/433 do Němčic nad 

Hanou, po III/4335 a III/43321 do Hrušky, po otočení po MK okolo kostela sv. Jana Nepomuckého na 

zastávku Hruška, dále dle platné licence a jízdního řádu.  

Zastávka Hruška bude obsluhovaná pouze ve směru do Němčin nad Hanou.  

Zastávka Tvorovice bude obsluhovaná pouze ve směru do Hrušky.  

Po dobu obou etap uzavírky budou na linku 780932 a z provozních důvodů také na linky 780933 a 

780934 schválené výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněna obsluha jednotlivých zastávek a časy 

odjezdů. Požadujeme, aby o jakékoliv změně termínu jednotlivých etap uzavírky (zejména při jejich 

přechodu) informovala odpovědná osoba zhotovitele nebo žadatele o uzavírku minimálně 5 pracovních 

dnů předem KIDSOK p.o. (tel. 770 173 126), dopravce FTL - First Transport Lines, a.s. (tel. 606 724 

468) a dopravní úřad (tel. 585 508 585).  

 

KIDSOK, p. o. požaduje:  
- obousměrné doplnění PDZ B28 „Zákaz zastavení“ na MK okolo Obecního úřadu a kostela sv. Jana 

Nepomuckého v Hrušce,  

- doplnění PDZ IP22 „Pozor otáčení BUS“ v prostoru křižovatky III/43321 s MK u místní kaple v 

Tvorovicích,  

- z důvodu bezpečnosti při otáčení autobusů v Tvorovicích doplnění PDZ B20a „Nejvyšší dovolená 

rychlost“ v obou směrech na silnici III/43321 před křižovatku u místní kaple (tuto rychlost navrhuje v 

tomto úseku snížit na 30 km/h). 
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6) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá: za společnost OHL ŽS, a.s., IČO 

46342796, Burešova 938/17, 602 00 Brno, Ing. David Kadlčík, tel.: 778 739 808. 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno 

 

Odůvodnění: 

Dne 11. 1. 2023 podala společnost OHL ŽS, a.s., IČO 46342796, Burešova 938/17, 602 00 Brno, kterou 

zastupuje společnost 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 Chyba! 

Nenalezen zdroj odkazů.v obci Hruška, za účelem realizace stavby „III/43321 Hruška – Tvorovice – 

úsek 1Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.“. Povolení uzavírky bylo žadatelem navrženo v termínu pro 

etapu 1 od 13. 3. 2023 do 31. 5. 2023 a etapu 2 od 1. 6. 2023 do 12. 7. 2023.  

Dne 27. 2. 2023 bylo dotčeným orgánům a účastníkům řízení oznámeno zahájeno řízení o povolení 

uzavírky a současně jim bylo sděleno, že mají možnost seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k 

nim dle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve lhůtě do 5 

kalendářních dnů ode dne doručení oznámení. Po uplynutí lhůty k vyjádření k podkladům rozhodnutí 

odbor dopravy rozhodne ve věci. 

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. 

Stanoviska sdělili: 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

Územní odbor Prostějov, dopravní inspektorát  

vyjádření č. j.: KRPM-3912/ČJ-2023-141206 ze dne 30. 1. 2023 

vyjádření č. j.: KRPM-3912/ČJ-2023-141206 ze dne 9. 1. 2023 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih 

závazné stanovisko zn.: SSOK-JH 566/2023 ze dne 31. 1. 2023 

závazné stanovisko zn.: SSOK-JIH 825/2023 ze dne 31. 1. 2023 

 

 

 

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.  
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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 

  

 

 

Příloha: situační mapa uzavírky 

 

 

Obdrží: 

Žadatel 

OHL ŽS, a.s., IDDS: xbicgdt 

SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2 

  

Účastníci 

Obec Hruška, IDDS: wx5ar84 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn 

 

Dotčené orgány státní správy 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 

6jwhpv6 

Magistrát města Přerova, Oddělení dopravně správních agend, IDDS: etwb5sh 

Město Kojetín, IDDS: r3cb8hq 

 

Dále obdrží 

Obec Klenovice na Hané, IDDS: itkbdnq 

Obec Měrovice nad Hanou, IDDS: j2taxhu 

Obec Tvorovice, IDDS: ewuj2yk 

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 

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o., IDDS: j9ymvs2 

 

A/A 
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