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ROZHODNUTÍ 
POVOLENÍ UZAVÍRKY 

Výroková část: 

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal žádost o povolení uzavírky, kterou 
dne 25. 3. 2019 podala společnost 

POKLOPSYSTEM s.r.o., IČ: 611 72 375, Hradec 161, 332 11  Hradec 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu  Policie České republiky, Krajského 
ředitelství policie Olomouckého kraje, Územního odboru Prostějov, dopravního inspektorátu č.j. KRPM-
33058-4/ČJ-2019-141206 ze dne 19. 3. 2019, č.j. KRPM-33058-6/ČJ-2019-141206 ze dne 20. 3. 2019  a 
souhlasu vlastníka komunikace -  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 

částečnou uzavírku místních komunikací, silnic II. a III. třídy na ulicích Domamyslická, 
Vrahovická, Dukelská Brána, Studentská, Lidická, Spitzerova, J. Kaštyla, Vasila Škracha, Tetín, 
Fanderlíkova, Obránců Míru, Čechovická, Ovocná, Ječmínkova, Rovná, Západní, Krapkova, J. Suka, 
Zátiší, Husovo nám., nám. T. G. Masaryka, Plumlovská, Wolkerova, Brněnská, Vápenice vše 
v Prostějově 
 
Druh uzavírky: částečná uzavírka  
Důvod uzavírky:  opravy poklopů na komunikacích v Prostějově 
Objížďka: není stanovena 
Termín uzavírky: práce na jednom pracovním místě proběhnou během jednoho dne po dobu 

cca 2 hodin 
 místo 1-28, 30-36 od 1. 4. 2019 do 31. 5. 2019  

  místo 24-29 od 1. 9. 2019 do 30. 9. 2019 (po ukončení uzavírky ul. Plumlovské) 

Pro uzavírku stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel zajistí osazení dopravního značení částečné uzavírky. Dopravní značení bude v souladu 
s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 
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Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního značení po celou dobu uzavírky. 

2. Umístění dopravních značek, bude provedeno v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu 
na pozemních komunikacích Sp.zn.: OD/740/2019/Mou ze dne 26. 3. 2019. 

3. Po skončení částečné uzavírky musí být odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být 
zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Změny v dopravě - po dobu částečné uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné 
služby využije okolní komunikace. 

Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá: POKLOPSYSTEM s.r.o., IČ: 611 72 375, Hradec 
161, 332 11 Hradec, Ing. Tomáš Kollárik, tel.: 725 026 268 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

POKLOPSYSTEM s.r.o., IČ: 611 72 375, Hradec 161, 332 11 Hradec 

Odůvodnění: 

Žadatel podal dne 25. 3. 2019 žádost o povolení částečné uzavírky. 

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 částečnou 
uzavírku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města, Správa silnic Olomouckého 
kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 779 00 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 opravňuje správní orgán zahájit 
řízení o přestupku s možností uložení pokuty do 500 000 Kč. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Miroslav Nakládal 
vedoucí odboru dopravy  

Magistrátu města Prostějova 
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Přílohy: situace uzavírky a detaily značení 
 
Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje. 
 
Obdrží: 

Žadatel: 
POKLOPSYSTEM s.r.o., IDDS: w2d3p3f 
  
Účastníci: 
Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn 
  
Dotčené orgány: 
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 
6jwhpv6 
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d 
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o., IDDS: j9ymvs2 
 
Ostatní: 
FTL - First Transport Lines, a.s., IDDS: mubp4t2  
 
A/A 
R/D 
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