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M a g i s t r á t  m ě s t a  P r o s t ě j o v a
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, Křížkovského 36/7, Prostějov

Prostějov, dne 12.3.2019
SpZn.: OD/553/2019/Tů	
Č.j.: PVMU     37936/2019  41	S00AX02H50R6						 
Spis.:/Skart.znak: 280.8  S5						
			*S00AX02H50R6*
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jaroslav Tůma, tel. 582 329 835
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:  Ing. Miroslav Nakládal, tel.: 582 329 800


ROZHODNUTÍ
Výroková část:
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 
STRABAG a.s., PJ Prostějov, IČO 60838744, Na bělidle 198/21, 150 00  Praha,
kterého zastupuje DALSIKO, s.r.o., IČO 29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01  Prostějov
ze dne 7.3.2019, (dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání dle ustanovení § 24  odst. 4 zákona o pozemních komunikacích:
p o v o l u j e

uzavírku místních komunikací v Prostějově, části Žešov takto:
Druh uzavírky:	     	úplná
Důvod uzavírky: 	provádění stavby „Rekonstrukce páteřní komunikace Žešov II. etapa“
Délka uzavírky: 	cca 300 m
Objízdná trasa není stanovena
Termín uzavírky:		
Etapa1 - od 18.3.2019 do 16.6.2019 
	Etapa2 - od 17.6.2019 do 14.7.2019 

Povolení se vydává za těchto podmínek: 
1) Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení stanovené Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy, č.j. PVMU 37900/2019 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 uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije okolní komunikace. 

3) Příměstská autobusová doprava :
1. Po předmětném úseku jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 780933 a 780934, které jsou provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s.
Objízdná trasa dotčených spojů linky 780933 (spoje č. 30) a linky 780934 (spojů č. 11, 31, 29, 4 a 32) bude po dobu uzavírky obousměrně vedena ze zastávky Prostějov,Brněnská po silnici II/433, III/0462, III/4332 a II/433 na zastávku Výšovice, dále dle platné licence.
Zastávka Prostějov,Žešov,střed nebude po dobu uzavírky obsluhována. Náhradou budou dotčené spoje linek 780933 a 780934 zastavovat na zastávce Prostějov,Žešov, která je součástí objízdné trasy.
2. Uzavřeným úsekem je také vedena linka městské autobusové dopravy 785011. Dopravním úřadem pro tuto linku je Magistrát města Prostějova.
3. Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách v autobusech a na označnících zastávky, která nebude obsloužena dle platného jízdního řádu.

4) Městská autobusová doprava :
Uvedeným úsekem projíždí linka MHD 785011 dopravce FTL - First Transport Lines, a.s.
Autobusy MHD po projetí mostu nad D46 budou pokračovat po II/433 a přijíždět do Zešova po odbočeni vpravo z horní části obce kolem palírny a po projetí zastávek Prostějov,Žešov.střed se na nejbližší křižovatce ( před začátkem stavby ) otočí ve vybudovaném obratišti s příslušným dopravním značením. Potom zajede na zastávku Prostějov,Žešov.střed a provede odbavení cestujících. Dále pokračuje dle platného JŘ. Po dobu uzavírky nebude obsluhována zastávka Prostějov,Žešov. V termínu Etapy 2 bude otáčení autobusů MHD řešeno dle průběhu stavby a podmínek v obci.

4) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá: za společnost STRABAG a.s., PJ Prostějov, IČO 60838744, Na bělidle 198/21, 150 00  Praha, Zdeněk Loutocký, tel. 602 707 862

O d ů v o d n ě n í

Vzhledem k tomu, že žádost ze dne 7.3.2019, o povolení 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.



Ing. Miroslav Nakládal
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Prostějova








Obdrží:
Žadatel
STRABAG a.s., PJ Prostějov, IDDS: 8yuchp8
DALSIKO, s.r.o., IDDS: e9f7exq
 
Účastníci
FTL - First Transport Lines, a.s., IDDS: mubp4t2
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: idz9c2j
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
Magistrát města Prostějova, odbor správy a údržby majetku města, nám. T. G. Masaryka č.p. 130/14, 796 01  Prostějov 1
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, SSOK, p.o. Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
 
Dotčené orgány
DI Policie ČR, Prostějov, IDDS: 6jwhpv6

Ostatní
podpora@planydopravy.cz
informace@prostejov.eu 
Magistrát města Prostějova, Odbor kancelář primátora, Mgr. Jana Gáborová, Anna Kajlíková
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