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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 2.4.2019
SpZn.: OD/674/2019/Tů	
Č.j.: PVMU     42678/2019  41	S00AX02HBMW1						 
Spis.:/Skart.znak: 280.8  S5						
			*S00AX02HBMW1*
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 

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Olomouc, 779 00, IČO: 25869523
kterého zastupuje Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2, Olomouc Bystrovany, 779 00, IČO: 27848116
ze dne 20.3.2019, (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 silnice III/44932 v  Prostějově mezi Vrahovicemi a Držovicemi takto:
Druh uzavírky:	     	úplná uzavírka 
Důvod uzavírky: 	provádění stavby „Oprava mostu v km 82,712 na trati Nezamyslice - Olomouc“
Délka uzavírky: 	cca 50 m
Délka objížďky: 	cca 6500 m
Stanovení trasy objížďky:	 
doprava bude vedena po ulicích Majakovského (III/4357), Vrahovická (II/150), Svatoplukova II/150), Olomoucká (II/366), v Prostějově, Olomoucká v Držovicích (MK), Fibichova v Držovicích (III/4357)
Termín uzavírky:		
dne 6.4.2019 

Povolení se vydává za těchto podmínek: 
1) Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení stanovené Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy, č.j. PVMU 45540/2019 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 objízdné trasy. 

3) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá: za společnost IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, Olomouc, 779 00, IČO: 25869523, Martin Kolář, tel. 778 401 556

O d ů v o d n ě n í

Vzhledem k tomu, že žádost ze dne 20.3.2019, 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
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., IDDS: wvcehjc
Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt
 
Účastníci
Magistrát města Prostějova, odbor správy a údržby majetku města, 
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Obec Držovice, IDDS: 83jbwzb
Zdravotnická záchranná služba Okresu Prostějov, IDDS: j9ymvs2
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní pracoviště Prostějov, IDDS: ufiaa6d

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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