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STRABAG a.s., IČO 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 - Smíchov

ROZHODNUTÍ č. 19/2019
Povolení uzavírky
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, 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"), na základě žádosti o povolení uzavírky,
kterou dne 29.3.2019 podala
společnost STRABAG a.s., IČO 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kterou zastupuje společnost SEKNE, spol. s r. o., IČO 62363701, Hamerská 12, 772 00 Olomouc
(dále jen "žadatel"), a po předchozím projednání se Správou silnic Olomouckého kraje jako pověřeným
správcem krajských silnic ze dne 11.4.2019 pod zn. SSOK-JH 7028/2019, Ředitelstvím silnic Zlínského kraje,
a po projednání s obcí Žákovice, Soběchleby, Radotín, Oprostovice, Bezuchov, Šišma, Hradčany, Nahošovice,
Dřevohostice, Blazice, Pavlovice u Přerova, Kladníky na jejichž zastavěném území má být uzavírka povolena /
nařízena objížďka, a po projednání s Dopravním inspektorátem Přerov, PČR KŘ Ol. kraje ze dne 24.4.2019 pod
č.j. KRPM-42017-9/ČJ-2019-140806 podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích a po projednání
s příslušným dopravním úřadem
povoluje podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
úplnou uzavírku krajské silnice
Místo uzavírky:

krajská silnice II/437 od Oprostovic po křiž. s III/43724
/v km 26,830 – 30,930 sil. staničení/

Důvod uzavírky:

"II/437 Lipník nad Bečvou - hranice Zlínského kraje"

Druh uzavírky:

úplná dlouhodobá

Rozsah uzavírky:

úplná uzavírka - pro veškerý provoz mimo vozidel stavby a BUS
/v úsecích a etapách dle vyjádření dopravního úřadu KÚOK/

Trasa objížďky:

1. Etapa – z obce Blazice po sil. III/43726 Žákovice, III/43711
Soběchleby, III/43719 Radotín, II/437 Oprostovice a zpět,
z Oprostovic po sil. III/43722 Bezuchov, Šišma, III/43718
Hradčany, III/43716 Nahošovice, II/150 Dřevohostice a zpět
2. Etapa – z obce Blazice po sil. III/43726 Žákovice, III/43811
Soběchleby, III/43719 Radotín a zpět, od obce Dřevohostice po
III/43716 Hradčany, III/43718 Šišma, III/43722 Pavlovice u
Přerova, III/43714, III/43421 Kladníky a zpět
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3. Etapa – od křiž. sil. II/437 a III/43724 – po sil. III/43724, dále
vlevo na sil. III/43711 do obce Soběchleby, III/43719 Radotín,
II/437 a zpět, z obce Šišma po sil. III/43722, III/43714, III/43421,
II/437
4. Etapa – z obce Oprostovice po sil. II/437, dále vpravo po sil.
III/43719 Soběchleby, III/43811, III/43724 a zpět
Termín:

8.5.2019 – 30.6.2019 úplná uzavírka, 1.Etapa
1.7.2019 – 31.7.2019 úplná uzavírka, 2. Etapa
1.8.2019 – 30.10.2019 úplná uzavírka, 3. Etapa
1.11.2019 – 20.12.2019 úplná uzavírka, 4. Etapa

Odpovědná osoba za žadatele:

Ing. Stanislav Třasoň, STRABAG a.s., IČO 60838744, Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov, tel. 776 598 620

Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí vyznačení uzavírky dopravními značkami dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení
na pozemních komunikacích“, stanovené Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních
služeb a obecního živnostenského úřadu dne 24.4.2019 pod č.j. MMPr/097948/2019/IV, Městským úřadem
Lipník nad Bečvou, ze dne 25.4.2019 pod č.j. MU/09078/2019/SÚ-SH, Městským úřadem Bystřice pod
Hostýnem, Odborem dopravně správní ze dne 16.4.2019 pod č.j. MUBPH 9382/2019 a dle doloženého
vyjádření Dopravního inspektorátu Přerov, PČR KŘ Ol. kraje ze dne 24.4.2019 č.j. KRPM-42017-9/ČJ2019-140806, zejména:
 Provedení a umístění dopravních značek a dopravního zařízení musí odpovídat nařízením vyhlášky
č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších změn, ČSN EN 1436/A1 a bude v souladu s TP 65 „Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, resp. TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích“.
2. Na začátku uzavřeného úseku silnice budou umístěny orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky a název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
3. Vyznačení uzavírky bude provedeno tak, aby i za snížené viditelnosti byla zajištěna bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
4. Po dobu trvání uzavírky odpovídá žadatel za dopravní značení související s uzavírkou a za jeho údržbu.
5. Po dobu uzavírky musí byt zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
6. Žadatel musí dodržet podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby
Jih, jako pověřeného správce krajských silnic ze dne 11.4.2019 pod zn. SSOK-JH 7028/2019, zejména:
 Uzavírka bude provedena v souladu s § 24 sil.zákona č. 13/97 Sb. a § 39 vyhl. č. 104/97 Sb., kterou
se provádí silniční zákon a dle TP 66.
 Z důvodu špatného stavu budou úseky sil. III/43722 Bezuchov – Šišma a Šišmy – Pavlovice,
III/43716 Nahošovice – Hradčany, označeny DZ „A7“ a nerovnost vozovky.
 Žadatel o uzavírku odpovídá po celou její dobu za řádné vyznačení, které bude v průběhu uzavírky
kontrolovat a případné odcizení DZ či jiné poškození bude bezodkladně řešit dle schváleného
rozmístění DZ, aby nedocházelo k dezorientaci řidičů.
 Po skončení uzavírky budou dočasné DZ odstraněny žadatelem o uzavírku.
7. Pokud dojde z důvodu uzavírky k poškození objížďkových komunikací, v souladu s § 24 odst. 6 zákona
o pozemních komunikacích tyto uvede do původního stavu žadatel na vlastní náklady a to neprodleně po
skončení uzavírky.
8. 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 sdělí BEZODKLADNĚ na Národní dopravní informační centrum (NDIC),
Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na 596 663 550-3, nebo emailem (s potvrzením
o doručení) ndic@rsd.cz.
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9. Po ukončení uzavírky musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní
značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
10. Zástupcům Policie ČR, DI Přerov a Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb
a obecního živnostenského úřadu zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení uzavírky, popř.
změn, pokud si to dopravní situace vyžádá. Případné pokyny těchto úřadů, upřesňující nebo doplňující
podmínky tohoto rozhodnutí související s bezpečností a plynulostí silničního provozu je třeba respektovat.
11. Je nutno respektovat podmínky vyjádření dopravního úřadu (KÚOK) č.j. KUOK 41816/2019 ze dne
17.4.2019, zejména:
 Po předmětném úseku jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 920503
a 920943 (provozované dopravcem VOJTILA TRANS s.r.o.) a linka 920523 (provozovaná
dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.), které jsou provozované na základě smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících.
29. 4. – 7. 5. 2019 – částečná uzavírka silnice II/437
Po dobu částečné uzavírky silnice II/437 bude autobusům umožněn průjezd, všechny autobusové zastávky
budou obslouženy dle platného jízdního řádu.
8. 5. - 30. 6. 2019 – úplná uzavírka silnice II/437 (1. etapa) – uzavřený úsek od křižovatky silnic
III/43722 a II/437 po hranice kraje, bude umožněn průjezd křižovatkou z Radkovy Lhoty do Žákovic
Linky 920503 a 920523
Uvedené linky nebudou 1. etapou dotčeny.
Linka 920943
Objízdná trasa linky 920943 bude obousměrně vedena ze zastávky Radkova Lhota,Lhotsko,rozc. dále po
silnici III/43724, po silnici III/43811 do Žákovic, po III/43726 do Blazic a po otočení (v křižovatce II/437
a MK „u pomníku“) na zastávku Blazice,rozc. (u domu č.p. 33), dále dle platné licence. Zastávka
Blazice,mlýn nebude obsluhovaná.
1. 7. - 31. 7. 2019 – úplná uzavírka silnice II/437 (2. etapa) – uzavřený úsek od cca 500 m před
Oprostovicemi (ve směru na Lhotu) po hranice kraje, bude umožněn průjezd křižovatkou z Radkovy
Lhoty do Žákovic
Se zástupci zhotovitele byla na jednání dne 10. 4. 2019 domluvena prioritní realizace úseku ve směru
od Čechova kříže do Oprostovic od začátku stavebního úseku po zatáčku s odbočením na zemědělskou MK
směr Bezuchov.
Linka 920503
Objízdná trasa linky 920503 bude obousměrně vedena ze zastávky Bezuchov,Zábraní dále po silnici
III/43722 na křižovatku silnic III/43722 a II/437, kde se autobus otočí a obslouží náhradní zastávku
Oprostovice,rest., dále zpět po III/43722 přes Šišmu do Pavlovic u Přerova, po III/43714 a III/43421
přes Kladníky, po II/437 na zastávku Radotín,Čechův kříž, dále dle platné licence. Zastávka
Oprostovice,rest. bude přemístěna do prostoru křižovatky silnic III/43722 a II/437. Přesné umístění
přesunutých zastávek musí být projednáno s Dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou
úpravou provozu na pozemních komunikacích. Zastávka Oprostovice,obchod nebude obsluhovaná.
Linka 920523
V termínu 2. etapy nejsou spoje linky v předmětném úseku provozovány.
Linka 920943
Objízdná trasa linky 920943 bude obousměrně vedena ze zastávky Radkova Lhota,Lhotsko,rozc. dále po
silnici III/43724, po silnici III/43811 do Žákovic, po III/43726 do Blazic a po otočení (v křižovatce II/437 a
MK „u pomníku“) na zastávku Blazice,rozc. (u domu č.p. 33), dále dle platné licence. Zastávka
Blazice,mlýn nebude obsluhovaná.
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1. 8. - 30. 10. 2019 – úplná uzavírka silnice II/437 (3. etapa) – uzavřený úsek od cca 500 m před
Oprostovicemi (ve směru na Lhotu) po křižovatku silnic II/437 a III/43724
Se zástupci zhotovitele byla na jednání dne 10. 4. 2019 domluvena prioritní realizace úseku ve směru
od Čechova kříže do Oprostovic od začátku stavebního úseku po zatáčku s odbočením na zemědělskou MK
směr Bezuchov. Po rekonstrukci uvedeného úseku někdy v průběhu 3. etapy budou linky 920503 a 920523
vedeny po zemědělské MK v Bezuchově okolo ZD a dále po MK směr Oprostovice s napojením na II/437
před Oprostovicemi směr Čechův kříž, aby se zmírnily negativní dopady z předchozí dlouhé objízdné trasy.
Přesný termín musí zhotovitel sdělit minimálně 14 pracovních dnů předem – viz kontakty níže.
Linka 920503
Objízdná trasa linky 920503 bude obousměrně vedena ze zastávky Bezuchov,Zábraní dále po silnici
III/43722 na křižovatku silnic III/43722 a II/437, kde se autobus otočí a obslouží náhradní zastávku
Oprostovice,rest., dále zpět po III/43722 přes Šišmu do Pavlovic u Přerova, po III/43714 a III/43421
přes Kladníky, po II/437 na zastávku Radotín,Čechův kříž, dále dle platné licence. Zastávka
Oprostovice,rest. bude přemístěna do prostoru křižovatky silnic III/43722 a II/437. Přesné umístění
přesunutých zastávek musí být projednáno s Dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou
úpravou provozu na pozemních komunikacích. Zastávka Oprostovice,obchod nebude obsluhovaná.
Po rekonstrukci úseku silnice II/437 před Oprostovicemi:
Objízdná trasa linky 920503 bude obousměrně vedena ze zastávky Bezuchov,Rozhraní po MK okolo ZD
s napojením na II/437, kde se autobus otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,obchod, dále dle
platné licence. Zastávka Bezuchov,Zábraní nebude obsluhovaná. Zastávka Oprostovice,obchod bude
přemístěna na křižovatku MK s II/437 směr Čechův kříž. Přesné umístění přesunutých zastávek musí být
projednáno s Dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu
na pozemních komunikacích. Zastávka Oprostovice,rest. nebude obsluhovaná.
Linka 920523
V termínu 3. etapy do 1. 9. 2019 nejsou spoje linky v předmětném úseku provozovány.
Od 2. 9. 2019 bude linka 920523 ukončena na náhradní zastávce Oprostovice,rest., která bude umístěna na
křižovatce silnic III/43722 a II/437. Přesné umístění přesunutých zastávek musí být projednáno
s Dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích. Zastávka Oprostovice,obchod nebude obsluhovaná.
Po rekonstrukci úseku silnice II/437 před Oprostovicemi:
Objízdná trasa linky 920523 bude obousměrně vedena ze zastávky Bezuchov,Rozhraní po MK
okolo ZD
s napojením na II/437, kde se autobus otočí a obslouží náhradní zastávku Oprostovice,obchod, vyčká
odjezdu dle platného jízdního řádu a bude pokračovat zpět. Zastávka Bezuchov,Zábraní nebude
obsluhovaná. Zastávka Oprostovice,obchod bude přemístěna na křižovatku MK s II/437 směr Čechův kříž.
Přesné umístění přesunutých zastávek musí být projednáno s Dopravním inspektorátem Policie ČR
a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. Zastávka Oprostovice,rest. nebude
obsluhovaná.
Linka 920943
Uvedená linka nebude 3. etapou dotčena.
1. 11. - 20. 12. 2019 – úplná uzavírka silnice II/437 (4. etapa) – uzavřený úsek od křižovatky silnic
III/43722 a II/437 po křižovatku silnic II/437 a III/43724, bude umožněn průjezd křižovatkou z Radkovy
Lhoty do Žákovic a křižovatkou z Oprostovic do Bezuchova
Uvedeným úsekem není veřejná linková doprava provozována.



Průjezd po zemědělské MK byl projednán se zástupci zhotovitele a OÚ Bezuchov
a Oprostovice (vlastníci parcel).
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Po dobu každé z etap úplné uzavírky budou pro výše uvedené linky vydány
výlukové jízdní řády, ve kterých bude upřesněna obsluha jednotlivých
zastávek a časy odjezdů. Požadujeme, aby před každým přechodem na další
etapu (o každé změně termínu uzavírky nebo umožnění průjezdu autobusů
částí uzavírky) byl prokazatelně minimálně 14 pracovních dnů předem
vyrozuměn KIDSOK p.o. (tel. 587 336 662), dopravce ARRIVA MORAVA a.s.
(tel. 597 827 282), dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. (tel. 730 816 016)
a dopravní úřad (tel. 585 508 585).



Dopravci zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách v autobusech a na
označnících zastávek, které nebudou obslouženy dle platného jízdního řádu.
12. Za provádění prací a za dopravní značení související s uzavírkou včetně jeho údržby zodpovídá Ing.
Stanislav Třasoň, STRABAG a.s., IČO 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov, tel.
776 598 620.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
STRABAG a.s., IČO 60838744, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov
Odůvodnění:

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako
silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích obdržel dne 18.5.2016 žádost společnosti STRABAG a.s., IČO 60838744, Na Bělidle
198/21, 150 00 Praha 5-Smíchov, zastoupené společností SEKNE, spol. s r. o., IČO 62363701,
Hamerská 12, 772 00 Olomouc, o povolení úplné uzavírky krajské II/437 /od Oprostovic po křiž.
s III/43724 v km 26,830 – 30,930 sil. staničení/ z důvodu opravy silnice. Uzavírka byla požadována na
období od 8.5.2019 do 20.12.2019 – ve 4. etapách. Do uzavřeného úseku bude povolen vjezd pouze
pro vozidla stavby a v určité etapě i BUS.
Součástí žádosti byl grafický návrh přechodné úpravy provozu uzavírky a časový harmonogram
postupu prací. Další součástí žádosti bylo:
- souhlasné stanovisko Policie České republiky, Dopravního inspektorátu Kroměříž ze dne 29.3.2019
pod č.j. KRPM-40078-1/ČJ-2019-150806,
Silniční správní úřad dne 1.4.2019 zaslal žádost o písemné projednání Policii ČR, Krajské ředitelství
policie Ol. kraje, DI Přerov.
Silniční správní úřad následně obdržel:
-

dne 2.4.2019 nesouhlasné stanovisko Policie ČR, DI Přerov
nedostatky.

s upozorněním na dílčí

-

souhlasné vyjádření Obce Blazice ze dne 2.4.2019, Obce Pavlovice u Přerova ze dne 3.4.2019,
Obce Žákovice ze dne 5.4.2019.

Dne 9.4.2019 silniční správní úřad vyzval žadatele k doplnění dílčích nedostatků v podání.
Dne 11.4.2019 pod zn. SSOK-JH 7028/2019 silniční správní úřad obdržel souhlasné vyjádření SSOK,
Městysu Dřevohostice.
Dne 10.4.2019 proběhlo jednání, které svolal žadatel o uzavírku.
Silniční správní úřad po doplnění dílčích nedostatků zažádal znovu Policii ČR DI Přerov o písemné
projednání žádosti o uzavírku.
Silniční správní úřad následně obdržel:
-

souhlasné vyjádření obce Bezuchov, Nahošovice
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-

veřejnou vyhlášku, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu Městského
úřadu Bystřice pod Hostýnem, Odborem dopravně správním ze dne 16.4.2019 pod č.j. MUBPH
9382/2019

-

vyjádření dopravního úřadu KUOK ze dne 17.4.2019 pod č.j. KUOK 41816/2019

-

souhlasné stanovisko Policie ČR DI Přerov ze dne 24.4.2019 pod č.j. KUOK-42017-9/ČJ2019-140806

-

veřejnou vyhlášku, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu Magistrátu
města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu ze dne
24.4.2019 pod č.j. MMPr/097948/2019/IV

-

dne 26.4.2019 souhlas obce Soběchleby – s připomínkami

-

souhlasné vyjádření obce Kladníky, Šišma, Radotín, Oprostovice

-

veřejnou vyhlášku, Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu Městského
úřadu Lipník nad Bečvou, Odborem Stavební úřad ze dne 25.4.2019 pod č.j.
MU/09078/2019/SÚ-SH

Vypořádání se s podmínkami účastníků:
Obec Soběchleby, IČO 00301965, Soběchleby 141 – stanoviskem ze dne 26.4.2019 souhlasí
s objízdnou trasou za splnění daných podmínek:
1/ pokud dojde k poškození silnice, krajnice a obrubníků na objízdné trase, vzniklé zvýšenou
automobilovou a nákladní dopravou, požadujeme opravu zmíněných částí - tj. parcely číslo 777/2;
777/1; 777/3; 777/4; 907/15; 777/6 a 775 k.ú. Soběchleby
2/ dodržení zákazu vjezdu vozidel přes most nacházejícím se na parcele číslo 903 k.ú. Soběchleby
s označením 43811-3 o větší nosnosti jak 37 tun – vyznačeno značkou
3/ vzhledem k této uzavírce je velmi pravděpodobné, že řidiči jedoucí směr Hranice si budou
zkracovat cestu silnicí na parcele číslo 776/2 a 776/1 k. ú. Soběchleby. Zde si žádáme v případě
poškození opravu této komunikace. V blízkosti zmíněné komunikace se nachází hřbitov, kulturní dům
č.p. 123 a ZŠ č.p. 198. U těchto zařízení požadujeme vodorovné a svislé vyznačení přechodů pro
zvýšení bezpečnosti přecházení žáků základní školy a dalších občanů nejen Soběchleb.
K podmínkám silniční správní úřad sděluje:
1/ Pokud dojde z důvodu uzavírky k poškození objížďkových komunikací, v souladu s § 24 odst. 6 zákona
o pozemních komunikacích tyto uvede do původního stavu žadatel na vlastní náklady a to neprodleně po
skončení uzavírky – viz. bod 7. tohoto rozhodnutí
2/ zákaz vjezdu vozidel nad 37 tun na most je vyznačen DZ – místní úprava provozu
3/ podmínka se zamítá – po této komunikaci není vedena objízdná trasa. Dle § 19 zákona o pozemních
komunikacích smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým
jsou určeny, a to se týká i komunikace na parc.č. 776/2 a 776/1 k. ú. Soběchleby. Dle § 9 odst. 3 zákona
o pozemních komunikacích vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu
zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Pro vyznačení přechodů pro
zvýšení bezpečnosti mimo objízdnou trasu je nutné vést samostatné správní řízení.

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky krajské sil. II/437 od Oprostovic po křiž.
s III/43724 /v km 26,830 – 30,930 sil. staničení/ obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 39 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, posoudil silniční správní úřad,
na základě vydaného stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích,
po projednání s vlastníkem krajské silnice, která má být uzavřena a obcemi na jejichž zastaveném
území má být povolena uzavírka/nařízena objížďka, s příslušným dopravním úřadem, a po projednání
s Krajským ředitelstvím Policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát, že
vydáním rozhodnutí nebudou krácena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl tak, jak je
uvedeno ve výroku rozhodnutí.
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Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih
Obec Žákovice
Obec Soběchleby
Obec Radotín
Obec Oprostovice
Obec Bezuchov
Obec Šišma
Obec Hradčany
Obec Nahošovice
Městys Dřevohostice
Obec Pavlovice u Přerova
Obec Kladníky
Obec Blazice
Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího úřadu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Iva Ratiborská
správní referent

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Poznámka:
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle
§ 42a odst. 1 pro fyzické osoby, nebo jako přestupek podle § 42b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích pro
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. SEKNE, spol. s r. o., IDDS: nppsei2
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
3. Obec Žákovice, IDDS: u5faxxu
4. Obec Soběchleby, IDDS: p5fbsbd
5. Obec Radotín, IDDS: pejbina
6. Obec Oprostovice, IDDS: 2tcascr
7. Obec Bezuchov, IDDS: jkzbpb5
8. Obec Šišma, IDDS: vvaasgk
9. Obec Hradčany, IDDS: z8ab2up
10. Obec Nahošovice, IDDS: rrhazgj
11. Městys Dřevohostice, IDDS: ipbbg82
12. Obec Pavlovice u Přerova, IDDS: wyqbngz
13. Obec Kladníky, IDDS: atqbpb8
14. Obec Blazice, IDDS: bnsb5r6
15. Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc
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dotčené správní úřady
16. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
17. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Dopravní úřad, IDDS: qiabfmf
ostatní
18. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
19. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: j9ymvs2
20. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx
21. VOJTILA TRANS s.r.o.
22. STRABAG a.s., Ing. Stanislav Třasoň, IDDS: 8yuchp8
23. www.jsdi.cz/portal

