OBECNÍ ÚŘAD Bílovice – Lutotín, Bílovice 39, 798 41 Kostelec n/H
IČO: 00288012, dat. schránka: 63bar5k, e-mail: obec.bilovice@seznam.cz, č.ú.: 8323701/0100
č.j.: OUBL/2021/0016/Ho
sp. a skart.znak:
S5

Vyřizuje: Ing. Miroslav Hochvald
tel: 588 002 273, 588 002 265
e-mail: obec.bilovice@seznam.cz

Datum vyhotovení: 29.03.2021

ROZHODNUTÍ
Povolení úplné uzavírky místní komunikace 4c v Bílovicích
Výroková část:

Obecní úřad v Bílovicích - Lutotíně, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odst. 5 písm. b)
zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákona
o pozemních komunikacích") na základě žádosti, kterou podala firma
ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž,
kterou zastupuje SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc
(dále jen "žadatel"), podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
rozhodl takto:
v souladu s § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, a na základě přezkoumání
předloženého návrhu úplné uzavírky a souhlasu vlastníka místní komunikace, kterým je obec
Bílovice - Lutotín
povoluje úplnou uzavírku místní komunikace
4c v Bílovicích v k.ú. Bílovice /604534/

(dále jen "uzavírka") v části od křižovatky u mateřské školy po výjezd z obce Bílovice na silnici
III/37752 Kostelec na Hané - Lešany.
v termínu :

od 6.4.2021 do 30.8.2021

důvod uzavírky: Výstavba kanalizace – oprava povrchů MK
objízdná trasa: viz projekt přechodného značení
Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:

1. Přechodná úprava provozu bude realizována podle výkresu „Kanalizace Bílovice“, ,
zpracovaném společností SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 779 00
Olomouc, který byl odsouhlasen DI PČR Prostějov č.j. KRPM-28101-2/čj-2021-141206 ze
dne 8.3.2021.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".

3. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení.
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu. Za snížené viditelnosti bude místo označeno výstražným světlem žluté
barvy podle § 45 odst. 3 zákona o silničním provozu.
4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.
5. Osazení dopravního značení zajistí organizace oprávněná k umístění dopravního značení.
6. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního
značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné
odstranění je zodpovědný Ing. Tomáš Reli, tel. 736 631 552, ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608,
Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž.
7. Po osazení přechodného dopravního značení a před započetím prací je nutno informovat
orgán Policie ČR.
8. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.
9. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem
stanoveným v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a
příslušenství pozemní komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost
neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu Policie ČR.
10. Zhotovitel odpovídá po celou dobu za řádné vyznačení, které bude v průběhu uzavírky
kontrolovat a případné poškození řešit dle rozhodnutí o povolení tak, aby nedocházelo
k dezorientaci řidičů.
11. Zhotovitel stavby zajistí bezpečný pohyb osob v místě stavby.
12. Zhotovitel stavby zodpovídá za udržení čistoty a pořádku nejbližšího okolí.
13. Ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně oznámeno na Obecní úřad
v Bílovicích - Lutotíně. Současně musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a
musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zodpovědnou osobou za organizaci a zabezpečení prací je zástupce zhotovitele stavby Ing.
Tomáš Reli, tel. 736 631 552.
15. Obecní úřad Bílovice - Lutotín, jako příslušný silniční správní úřad si vyhrazuje právo
udělené povolení změnit, případně odejmout nebo klást další podmínky, bude-li to
vyžadovat veřejný zájem.
16. Po skončení uzavírky budou dočasné DZ ihned odstraněny žadatelem o uzavírku.
Změny v dopravě a jiné:
1. Doprava využije okolních neuzavřených komunikací.
2. Autobusová doprava – změna v obsluze zastávek.

2.1. Po předmětném úseku je v uvedených termínech vedena pravidelná autobusová linka
780437 (spoje č. 5, 207, 4, 208), která je provozovaná na základě smlouvy o veřejných
službách v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.
Předmětným úsekem nebude dotčeným spojům linky 780437 umožněn průjezd.
Tyto spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase, která bude vedena z Lešan po
silnici III/37752 na zastávku Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc., dále po III/37752 do Kostelce na
Hané, v Kostelci na Hané po III/37752 a II/366 na zastávku Kostelec na Hané,sokolovna, po
II/366 s odbočením na MK do obce Lutotín, po MK v Lutotíně s obsluhou zastávky Bílovice-

Lutotín,Lutotín, po MK přes železniční přejezd před areál zemědělského družstva, kde se
autobus otočí a bude pokračovat po MK v Lutotíně zpět na II/366, dále dle platné licence a
jízdního řádu.
Zastávka Bílovice-Lutotín,Bílovice nebude obousměrně obsluhovaná, náhradou budou
dotčené spoje linky zastavovat na zastávce Bílovice-Lutotín,Bílovice,rozc.(na silnici
III/37752).
2.2. Po dobu uzavírky bude pro linku 780437 schválený výlukový jízdní řád, ve kterém bude
upřesněna obsluha jednotlivých zastávek a časy odjezdů. Požadujeme, aby o jakékoliv
změně termínu uzavírky byl minimálně 5 pracovních dnů předem vyrozuměn dopravce
ARRIVA MORAVA a.s. (tel. 724 270 680), KIDSOK p.o. (tel. 770 173 126) a dopravní úřad
(tel. 585 508 585).
2.3. Po dobu obou etap uzavírky bude pro linku 780437 schválený výlukový jízdní řád, ve
kterém bude upřesněna obsluha jednotlivých zastávek a časy odjezdů.
2.4. O jakékoliv změně termínu uzavírky bude minimálně 5 pracovních dnů předem
vyrozuměn dopravce ARRIVA MORAVA a.s. (tel. 724 270 680), KIDSOK p.o. (tel. 770 173
126) a dopravní úřad (tel. 585 508 585).
Zastávka Bílovice-Lutotín, Bílovice, nebude po dobu uzavírky obousměrně obsluhovaná,
náhradou budou dotčené spoje linky zastavovat n azastávce Bílovice-Lutotín, Bílovice rozc..

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž,
SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc
Obec Bílovice – Lutotín, IČO: 00288012, Bílovice 39, 798 41 Bílovice-Lutotín
Odůvodnění:

Dne 12.3.2021 podala společnost SEKNE spol. s r.o. IČ: 62363701 žádost o povolení úplné uzavírky
místní komunikace 4c v Bílovicích v termínu od 6.4.2021 do 30.8.2021 z důvodu provádění
stavebních prací při realizaci akce Kanalizace Bílovice – rekonstrukce kanalizace.
Uvedeným dnem bylo, dle § 44 správního řádu, zahájeno správní řízení ve výše uvedené 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 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o
podrobnější úpravě územního řízení a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie České
republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější
úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů povolil uzavírku místní komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto
rozhodnutí.
- Uzavírka komunikace spočívá v uzavření komunikace v úseku budované kanalizace s tím, že
k dotčeným nemovitostem bude umožněn příjezd z jednoho nebo druhého směru.
K žádosti byly doloženy následující doklady:
- Stanovisko Policie ČR, Dopravního inspektorátu Prostějov pod Č.j.: KRPM-28101-2/ČJ-2021141206 ze dne 8. 3. 2021

-

Návrh přechodného dopravního značení a uzavírek MK odsouhlaseného DI PČR Prostějov
Harmonogram prací
Plná moc – pověření k zastoupení (zmocnitel ČAK CZ, s.r.o., zmocněnec SEKNE spol. s r.o.)
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích Magistrátem města
Prostějova, Odborem dopravy dne 26. 3. 2021 pod Č.j.: PVMU 38217/2021 41
- Vyjádření obce Bílovice - Lutotín ze dne 8. 3. 2021
- Vyjádření SSOK ze dne 25. 3. 2021
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 d) zákona o pozemních komunikacích a na základě souhlasu příslušného
orgánu Policie České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 3 a 4
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů povolil uzavírku místní komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Účastníci řízení neuplatnili k předmětu řízení žádné námitky a ani se nevyjádřili k podkladům
rozhodnutí.
Na základě výše uvedeného dospěl Obecní úřad Bílovice - Lutotín k závěru, že žádosti lze vyhovět
s podmínkami, jak je uvedeno ve výroku, aniž by vydáním rozhodnutí byla krácena práva a
oprávněné zájmy účastníků řízení.
Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho
oznámení k Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje podáním
učiněným prostřednictvím Obecního úřadu Bílovice - Lutotín. Odvolání musí být podáno podle
ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, v platném znění s potřebným počtem stejnopisů tak, aby
jeden stejnopis zůstal obecnímu úřadu a každý účastník dostal jeden stejnopis.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jeho jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Případné odvolání nemá dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích odkladný účinek.

otisk úředního
razítka
Ing.
Miroslav
Ing. Miroslav Hochvald
Hochvald
starosta obce Bílovice - Lutotín

Digitálně podepsal Ing.
Miroslav Hochvald
Datum: 2021.03.29 17:10:31
+02'00'

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se
navyměřuje.

Obdrží:
Účastníci řízení:
ČAK CZ, s.r.o., IČO 25515608, Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž,
SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc

Na vědomí:

-

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov,
Dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 01 Prostějov, IDDS: 6jwhpv6
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
středisko údržby Jih, Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov, IDDS: ur4k8nn
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, Územní
odbor Prostějov, Wolkerova 1554/6, 796 01 Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Aksamitova 557/8,
779 00 Olomouc, IDDS: j9ymvs2
A/A

(Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky obce Bílovice - Lutotín, v souladu s ust. § 17 a § 18
zákona
č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.)
Dopravci:
ARRIVA MORAVA a.s., IČO: 25827405, Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, Vítkovická 3133/5
A/A
R-D

Přílohy: Projekt přechodného dopravního značení:

