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SpZn. OD     11/2016 

Tůma Jaroslav Ing. 

 

Telefon:  Fax: E-mail:  Datum: 

582 329 835 582 329 816 jaroslav.tuma@prostejov.eu 15.3.2016 

 
R o z h o d n u t í 

 

Magistrát města Prostějova, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 

odst.4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších platných předpisů, dále jen "zákon o pozemních komunikacích", rozhodl 

v řízení o žádosti společnosti Horstav Olomouc spol. s r.o., Tovární 41a, Olomouc, IČO: 

45195706, zastoupené společností Dalsiko s.r.o., Vrahovická 18, Prostějov, IČO:29298563, 

ze dne 14.3.2016, dle ustanovení § 24  odst. 4 zákona o pozemních komunikacích 

 

p o v o l u j e 

 

uzavírku místní komunikace na ul. Šárka, ul. Okružní a sídlišti Šárka takto: 

 

Druh uzavírky:   úplná 

 

Důvod uzavírky:  kácení stromů 

 

Délka uzavírky:  cca 700 m 

 

Objížďka není stanovena 

 

Termín uzavírky: 29.3.2016 – 8.4.2016 

 

Povolení se vydává za těchto podmínek:  

 

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

města Prostějova, odborem dopravy, č.j. PVMU 31237/2016 41. Po dobu uzavírky žadatel 

zajistí jeho údržbu a obnovu. Po skončení uzavírky bude dopravní značení okamžitě 

uvedeno do původního stavu. 

 

2) Změny v dopravě a jiné: Po dobu úplné uzavírky místní komunikace veškerá doprava 

včetně vozidel hasičů, záchranné služby využije okolní ulice.  

     

3) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá: za Horstav Olomouc spol. 
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s r.o., Tovární 41a, Olomouc, Ing. Ondřej Šigut, tel. 734 211 833 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

Vzhledem k tomu, že žádost ze dne 14.3.2016, o povolení úplné uzavírky v úseku 

předmětné komunikace obsahuje všechny náležitosti stanovené v § 39 vyhlášky č. 104/1997 

Sb., rozhodl odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako příslušný silniční správní úřad 

po projednání žádosti dle § 24 odst. 2 zákona tak, jak je ve výroku uvedeno. 

 

P o u č e n í   o   o d v o l á n í 

 

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. 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. 

 

 

 

 

 
otisk úředního razítka 

Ing. Miroslav Nakládal v.r. 
vedoucí odboru dopravy 

 
 

 

Obdrží: 

účastníci řízení: 

 Horstav Olomouc spol. s r.o., Tovární 41a, Olomouc  

 Horstav Olomouc spol. s r.o., Tovární 41a, Olomouc, Ing. Ondřej Šigut 

 Dalsiko s.r.o., Vrahovická 18, Prostějov  
 

dále obdrží: 

 Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov 

 Zdravotnická záchranná služba Okresu Prostějov 

 DI Policie ČR Prostějov 

 podpora@planydopravy.cz 

 informace@prostejov.eu  

 Magistrát města Prostějova, Odbor kancelář primátora, Mgr. Jana Gáborová  
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