Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
Pracoviště: Jesenická 31
Odbor: dopravy
Oddělení: silniční dopravy, SH a dopravních přestupků
Tel.: (+420) 583 388 111
Fax.: (+420) 583 213 587

*MUSPX02GCQ1T*

Váš dopis čj.:
Ze dne: 00.00.0000 00:00:00
Naše čj.: MUSP 71043/2022
Naše sp. zn.: 64003/2022 DOP/MIHL
Vyřizuje: Ing. Michal Hlavatý
Tel.: (+420) 583 388 222
E-mail: michal.hlavaty@sumperk.cz
Datum: 23.6.2022

ROZHODNUTÍ
ÚPLNÁ UZAVÍRKA
Výrok:
Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, věcně a místně příslušný silniční správní úřad
v souladu § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení
přezkoumal žádost, kterou dne 7.6.2022 podal
S u b t e r r a a.s., IČO: 45309612, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, kterou zastupuje
ZLINMARK DZ s.r.o., IČO: 04262701, Hviezdoslavova 1191/55a, Slatina, 627 00 Brno
(dále jen "žadatel"), a po přezkoumání žádosti a po projednání s Policií ČR - DI Šumperk,
se správcem komunikací - Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk,
Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice a s obcemi Nový Malín, Libina a Hrabišín, vydává rozhodnutí
podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, kterým žadateli

povoluje úplnou uzavírku
silnice III/44631 v místě železničního přejezdu ev. č. P4233 v Novém Malíně
(dle přiložené situace),
z důvodu rekonstrukce železničního přejezdu č. P4233 na silnici III/44631 v Novém Malíně v
rámci stavební akce: „ELEKTRIZACE A ZKAPACITNĚNÍ TRATI ŠUMPERK – LIBINA“,
při dodržení následujících podmínek:
1. Úplná uzavírka (mimo linkové autobusové dopravy a IZS) je povolena v termínu od
8.7.2022 - do 19.8.2022.
Žadatel zajistí, aby byla uzavírka omezena na nejkratší možnou dobu, tj. aby práce byly
prováděny nepřetržitě a s využitím maximální pracovní doby během každého dne a
nedocházelo k „prostojům stavby“.
2. Dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením dopravního značení odboru
dopravy Městského úřadu Šumperk č.j. MUSP 66927/2022 ze dne 14.6.2022.
Žadatel zajistí průběžnou (každodenní) kontrolou osazení přechodného dopravního
značení včetně značení objízdné trasy.

1|3

Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. ú.: 1905609309/0800
IČ: 00303461

www.sumperk.cz
posta@sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk

3. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v
jiném termínu, než je uvedeno v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení
provozu než k prvnímu dni platnosti tohoto povolení nebo dřívější ukončení prací a plné
obnovení provozu, než je poslední den platnosti tohoto povolení), žadatel tuto informaci
bezodkladně sdělí silničnímu správnímu úřadu a složkám integrovaného záchranného
systému – viz rozdělovník.
4. V době provádění prací (pohyb pracovníků a mechanizace) ručí žadatel za bezpečnost
silničního a pěšího provozu.
5. Žadatel bude plnit podmínky PČR – DI Šumperk uvedené ve stanovisku č.j. KRPM-841932/ČJ-2022-140906 ze dne 10.6.2022, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
6. Průjezd pohotovostním vozidlům IZS uzavřeným úsekem komunikace bude umožněn.
7. Průjezd vozidlům dopravní obsluhy uzavřeným úsekem komunikace nebude umožněn
8. Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn.
9. Objízdná trasa bude vedena po silnicích III/44631 přes Nový Malín, II/446 přes Hrabišín
do Libiny s odbočením na III/44630 a dále po III/44631 přes Mladoňov zpět do Nového
Malína. Objízdná trasa je obousměrná v délce cca 25 km - viz situace v příloze.
10. Veřejná autobusová doprava je dotčena a žadatel dodrží podmínky uvedené ve vyjádření
dotčeného dopravního úřadu: Krajského úřadu Olomouckého kraje – oddělení veřejné
dopravy, č.j. KUOK 61817/2022 ze dne 8.6.2022, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
11. Žadatel bude plnit podmínky majetkového správce komunikací - Správa silnic
Olomouckého kraje, p. o., Střediska údržby Šumperk uvedené ve vyjádření č.j. SSOK – ŠU
13403/2022 ze dne 2.6.2022, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
12. Žadatel zajistí (ve spolupráci se starosty dotčených obcí) příslušnou informovanost
občanů a firem dotčených obcí o plánované uzavírce, a to v dostatečném časovém
předstihu před zahájením uzavírky a způsobem v místě obvyklým.
13. Odpovědná osoba: S u b t e r r a a.s., IČO: 45309612, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00
Praha 8, Ing. Ondřej Korkeš, tel. 601 569 907.
Odůvodnění
Na základě žádosti žadatele ze dne 7.6.2022 o povolení omezení obecného užívání úplnou
uzavírkou silnice III/44631 v místě železničního přejezdu ev. č. P4233 v Novém Malíně, z důvodu
rekonstrukce železničního přejezdu č. P4233 na silnici III/44631 v Novém Malíně v rámci
stavební akce: „ELEKTRIZACE A ZKAPACITNĚNÍ TRATI ŠUMPERK – LIBINA“ v termínu od
8.7.2022 - do 19.8.2022, bylo silničním správním úřadem dnem podání zahájeno správní řízení
v dané věci. Účastníci řízení souhlasili s vydáním rozhodnutí a vzdali se možnosti vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ze znalosti situace upustil silniční správní úřad
od místního šetření.
Vzhledem k tomu, že podaná žádost není v rozporu s § 24 zákona o pozemních komunikacích,
silniční správní úřad po zvážení všech skutečností, po projednání s Policií ČR - DI Šumperk se
správcem komunikací - Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk,
Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice a s obcemi Nový Malín, Libina a Hrabišín, povolil a stanovil
podmínky, obvyklé pro uzavírky pozemních komunikací s ohledem na ochranu majetku
a bezpečnost provozu tak, jak je ve výroku uvedeno.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.
Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí
odkladný účinek.
Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat (§ 85 odst. 4 správního řádu).

Příloha:
• situace
• stanovisko PČR
• vyjádření dopravního úřadu KÚOK
• stanovisko SSOK

Ing. Michal Hlavatý
referent odboru dopravy

Obdrží:
1. ZLINMARK DZ s.r.o., Hviezdoslavova 55a, Slatina, 627 00 Brno
2. Obec Libina, Libina 523, 788 05 Libina
3. Obec Nový Malín, Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín
4. Obec Hrabišín, Hrabišín 65, 788 04 Hrabišín
5. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684,
788 13 Vikýřovice
Na vědomí:
1. Policie ČR, KŘPOK, dopravní inspektorát Šumperk, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk
2. Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH – OVD, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
3. KIDSOK p.o., Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc
4. ARRIVA autobusy a.s., Na Ostrově 177, 53701 Chrudim (provoz Šumperk)
5. Dopravní zdravotní služba, Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 41, 787 01 Šumperk
6. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk
7. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Aksamitova 8, 77900 Olomouc
8. Drážní úřad, Nerudova 1, 779 00 Olomouc
9. Správa železnic s. o., Dlážděná 7, 110 00 Praha 1
10. Obec Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava
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