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ROZHODNUTÍ 

POVOLENÍ ÚPLNÉ UZAVÍRKY 

 

Výroková část: 

 
Magistrát města Prostějova odbor dopravy jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 40 odst. 5 
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve správním 
řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou dne 24.4.2017 podala společnost 

STRABAG, a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, IČ: 60838744, 
kterou zastupuje společnost DALSIKO s. r.o., Vrahovická 18, 796 01 Prostějov, IČ: 29298563 

 

po písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, 
územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu Prostějov, Havlíčkova 16a, 796 01 Prostějov,  
č.j. KRPM-52989/ČJ-2017-141206 ze dne 20.4.2017a souhlasu vlastníka komunikace Statutárního 
města Prostějova 

 
podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 5 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

p o v o l u j e 
úplnou uzavírku pozemní komunikace: 
 

- ul. Tylova, Prostějov 

z důvodu regenerace panel. sídliště Brněnská, ul. Tylova, úsek Tetín - Okružní 

(dále jen "uzavírka") v době od  

fáze 1: 22.5.2017 – 7.8.2017 

fáze 2: 24.7.2017 – 30.7.2017 

bez nařízení objízdné trasy. 
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Odpovědná osoba: 

 Jiří Kulfierz,  tel. 724 518 689 

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení uzavírky a objížďkové trasy. Dopravní značení 
bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000Sb.,o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů a návrhem odsouhlaseným Policií České republiky, Krajským 
ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Prostějov, dopravním 
inspektorátem č.j. KRPM-52989/ČJ-2017-141206 ze dne 20.4.2017, jež je nedílnou součástí 
tohoto rozhodnutí.  

2. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky. 

3. Po ukončení prací v prostoru uzavírky musí být neprodleně odstraněna zařízení, označení 
apod. uzavírky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č.104/1997 Sb., 
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Za provádění prací zodpovídá společnost STRABAG, a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, IČ: 
60838744 

5. Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může odbor dopravy podmínky tohoto rozhodnutí doplnit 
nebo pozměnit 

 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

STRABAG, a.s., Tovární 3, 620 00 Brno, IČ: 60838744 

 

Odůvodnění: 

 

Žadatel podal dne 24.4.2017 žádost o povolení uzavírky místní komunikace. 
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 a na základě souhlasu příslušného orgánu Policie 
České republiky podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 a 5 vyhlášky č.104/1997 
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů povolil 
uzavírku pozemní komunikace za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

 
Poučení účastníků: 
 
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů od jeho oznámení k odboru dopravy a silničního 
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání 
proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. 
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. 
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. 
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek 
podle § 42b odst. 1 písm. b) zákona o pozemních komunikacích pro právnické osoby s možností 
sankce až do výše 500.000,- Kč. 
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otisk úředního razítka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                          Ing. Miroslav  N a k l á d a l  v.r. 
                                                                                                vedoucí odboru dopravy 
                                                                                             Magistrátu města Prostějova 

        
 

 
 
 
Obdrží: 
 

- DALSIKO s. r.o., Vrahovická 18, 796 01 Prostějov  
- Statutární město Prostějov, odbor správy a údržby majetku města 
- Policie České republiky, krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor 

Prostějov, dopravní inspektorát Prostějov, Havlíčkova 16b, 796 77 Prostějov 
- A/A, R/D 

  
 
Na vědomí: 
 

- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, Wolkerova 6 
- Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje 
- Nemocnice Prostějov, Mathonova ul., Prostějov 
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Přílohy dle textu: 
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