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I.
OZNÁMENÍ
o zahájení řízení o žádosti
Dne 13. 08. 2018 obdržel Městský úřad Bruntál, odbor životního prostředí, silničního hospodářství
a zemědělství, od žadatele společnosti IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IČ 258 69 523,
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, prostřednictvím zplnomocněného zástupce společností Dopravní
značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČ 278 48 116, Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany (dále jen „žadatel“),
žádost o povolení omezení obecného užívání silnice II/452 v k. ú. Staré Město úplnou uzavírkou
s nařízením objížďky takto:
- Uzavřený úsek: silnice II/452 (parc. č. 2891/2 v k. ú. Staré Město) v prostoru železničního přejezdu
č. 452-010
- V termínu od 18. 09. 2018 do 21. 09. 2018
- Objížďka pro osobní automobily a veřejnou autobusovou dopravou: po silnici II/452 Světlá Hora,
dále po silnici III/45210 směr Stará Rudná a dále po silnici II/450 do Starého Města v celkové délce
cca 10,5 km
- Objížďka pro nákladní vozidla: silnice I/45 Bruntál, na silnici II/451 směr Karlovice a dále na silnici
II/452 směr Andělská Hora, Světlá Hora v celkové délce cca 40 km
- Z důvodu realizace stavby: oprava železničního přejezdu P7684
- Odpovědná osoba: Peter Bodnár, tel. 602 505 840
Přílohou podané žádosti byly tyto podklady: Mapový podklad úplné uzavírky sil. II/452, Stanovisko Policie
ČR pod č.j.: KRPT-171086/ČJ-2018-070106 ze dne 02. 08. 2018, Vyjádření Správy silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkové organizace, střediska Bruntál pod značkou 20632/2018/Ši ze dne 25. 07. 2018, Vyjádření
ARRIVA MORAVA a.s. pod značkou M3/BR/2707/2018 ze dne 27. 07. 2018, Vyjádření Obce Staré Město pod
značkou OUSM-1039/2018 ze dne 24. 07. 2018, Vyjádření Obce Rudná pod Pradědem ze dne 06. 08. 2018,
Vyjádření Obce Světlá Hora ze dne 24. 07. 2018, Výpis z obchodního rejstříku firmy IDS – Inženýrské a
dopravní stavby Olomouc a.s. ze dne 13. 08. 2018, Výpis z obchodního rejstříku firmy Dopravní značení
Svoboda, Olomouc s.r.o. ze dne 06. 05. 2015, plná moc ze dne 25. 07. 2018 a pověření k zastoupení ze
dne 05. 08. 2018.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“).
Městský úřad Bruntál, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, silničního
hospodářství a zemědělství, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako silniční správní úřad
příslušný podle ustanovení § 24 odst. 3, § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)
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oznamuje
podle ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům
zahájení řízení o žádosti, které je zdejším silničním správním úřadem vedeno podle ustanovení § 24 zákona
o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 39 prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 104/1997 Sb.“).
Účastníci řízení mohou nahlížet do spisu řízení, pořizovat si z něho výpisy a po celou dobu řízení navrhovat
důkazy, činit jiné návrhy a uplatnit své stanovisko. V souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního řádu
prohlásil zdejší úřad usnesením v článku II. této písemnosti, dokdy mohou účastníci řízení činit své návrhy.
Do spisu řízení lze nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – Nádražní 20, Bruntál, budově A, kanceláři č. 305
v úřední dny (pondělí a středa od 8.00 - 12.00 a 13.00 – 17.00 hod., čtvrtek od 8.00 - 11.30 hod.)
a v ostatní pracovní dny kdykoliv po předchozí telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou.
Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení před vydáním rozhodnutí, vyjádřit
k jeho podkladům dne 17. 09. 2018 (pondělí) od 8.00 - 12.00 a 13.00 – 17.00 hod.

II.

USNESENÍ

Městský úřad Bruntál, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor životního prostředí, silničního
hospodářství a zemědělství, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako silniční správní úřad
příslušný podle ustanovení § 24 odst. 3, § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, rozhodl
dne 03. 09. 2018 takto:
Podle ustanovení § 36 odst. 1 správního řádu mohou účastníci správního řízení:
- Dopravní značení Svoboda Olomouc s.r.o. (jako zplnomocněný zástupce žadatele)
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (jako majetkový správce silnic
II/452, II/450, II/451, III/45210 na území Moravskoslezského kraje),
- Ředitelství silnic a dálnic ČR (jako správce silnice I/45, po které je vedena objížďka)
- Obec Staré Město (jako obec, na jejímž zastavěném území je uzavírka a objížďka povolována),
- Obec Světlá Hora (jako obec, na jejímž zastavěném území je vedena objížďka),
- Obec Rudná pod Pradědem (jako obec, na jejímž zastavěném území je vedena objížďka),
- Obec Nové Heřminovy (jako obec, na jejímž zastavěném území je vedena objížďka),
- Obec Široká Niva (jako obec, na jejímž zastavěném území je vedena objížďka),
- Obec Karlovice (jako obec, na jejímž zastavěném území je vedena objížďka),
- Město Andělská Hora (jako město, na jejímž zastavěném území je vedena objížďka),
zahájeného dne 13. 08. 2018, ve věci povolení omezení obecného užívání silnice II/452 v k. ú. Staré
Město úplnou uzavírkou s nařízením objížďky takto:
- V termínu od 18. 09. 2018 do 21. 09. 2018
- Objížďka pro osobní automobily a veřejnou autobusovou dopravou: po silnici II/452 Světlá Hora,
dále po silnici III/45210 směr Stará Rudná a dále po silnici II/450 do Starého Města v celkové délce
cca 10,5 km
- Objížďka pro nákladní vozidla: silnice I/45 Bruntál, na silnici II/451 směr Karlovice a dále na silnici
II/452 směr Andělská Hora, Světlá Hora v celkové délce cca 40 km
- Z důvodu realizace stavby: oprava železničního přejezdu P7684
činit své návrhy ve lhůtě nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení této písemnosti.

Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IČ 258 69 523, Albertova 229/21, 779 00 Olomouc.
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Odůvodnění:
Lhůta pro podání návrhů byla silničním správním úřadem stanovena v souladu s ustanovením § 36 odst. 1
správního řádu a to z důvodu dodržení zásady rychlosti řízení a přihlédnutím k požadovanému termínu
zahájení uzavírky.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 -ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, a to prostřednictvím podání u Městského úřadu Bruntál, odboru
životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství.
Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu nemá včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek.
Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v ustanovení
§ 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém
rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo
řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí,
že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Upozornění:
Oprávněnými úředními osobami v řízení jsou: Ing. Andrea Prokešová – referent, telefon: 554 706 241,
Bc. Ivana Malinová – referent, telefon: 554 706 117, Ing. Hana Kutáčková, vedoucí oddělení, telefon:
554 706 342, Mgr. Vladimír Procházka, vedoucí odboru, telefon 554 706 313, RNDr. Blanka Skřivánková,
zástupce vedoucího odboru, telefon 554 706 310.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. Účastník
řízení nebo jeho zástupce je povinen dle ustanovení § 36 odst. 4 správního řádu předložit na výzvu
oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.
Podle ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových
důkazů, uvedených v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, přihlédne jen tehdy, jde-li o takové
skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno
učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.
Účastníci řízení se mohou vzdát práva na vyjádření se k podkladům pro vydání rozhodnutí a práva na
odvolání proti vydanému rozhodnutí.
Podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad při rozhodování dbá,
aby uzavírka byla vždy omezena na nejkratší možnou dobu, objížďka byla řádně technicky zabezpečena
a byla z hlediska provozu vyhovující a aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem.

Rozdělovník:
Účastníci řízení (do datové schránky):
Dopravní značení Svoboda Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany (zmocněný zástupce
žadatele)
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 00 Ostrava
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01
Bruntál
Obec Staré Město, Staré Město 66, 792 01 Bruntál
Obec Světlá Hora, část Světlá 374, 793 31 Světlá Hora
úřední hodiny
pondělí a středa : 8:00-11:30
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Obec Rudná pod Pradědem, Stará Rudná 89, 793 35 Rudná
Obec Nové Heřminovy, Nové Heřminovy 122, 792 01 Bruntál
Obec Karlovice, Karlovice 183, 793 23 Karlovice
Obec Široká Niva, Široká Niva 79, 792 01 Bruntál
Město Andělská Hora, Andělská Hora 197, 793 32 Andělská Hora
Dotčené orgány (do datové schránky):
Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje, ÚO Bruntál, Dopravní inspektorát,
Partyzánská 7, 792 01 Bruntál
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, dopravní úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava
Na vědomí (do datové schránky):
HZS Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál
ZZS Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál, Zeyerova 13, 792 01 Bruntál
ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Mgr. Vladimír Procházka
vedoucí odboru životního prostředí,
silničního hospodářství a zemědělství
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