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ROZHODNUTÍ 
O ÚPLNÉ UZAVÍRCE 

 

Výroková část: 

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst.4 

písm. a) a odst. 5 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 dle ustanovení § 24  odst. 4 zákona o pozemních komunikacích, kterou dne 

15.4.2019 podal 

TK PLUS s.r.o., IČ: 253 10 593, Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu Policie České republiky, dopravního 

inspektorátu Prostějov a souhlasu vlastníka komunikace -  podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních 

komunikacích  

p o v o l u j e 

 úplnou uzavírku 

místní komunikace:  Za Velodromem, úsek mezi ulicemi Kostelecká a Valašská 

důvod uzavírky:  dopravní opatření při konání sportovní akce - FEDCUP 

na dobu:  od 19. 4. 2019 do 21. 4. 2019  

délka uzavírky:  cca 240 m 
objížďka:  po okolních komunikacích 
 

Povolení se vydává za těchto podmínek:  

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

Prostějova, odborem dopravy, SpZn.: OD/882/2019/Mou, č.j. PVMU 53888/2019 41 ze dne 

12. 4. 2019. 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) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá: za společnost TK PLUS s.r.o., IČ: 

253 10 593, Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov, Tomáš Cibulec, tel. 602 756 454 

 

 



Čj.: PVMU 54679/2019 41 

 

Stránka 2 z 2 

 

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

TK PLUS s.r.o., IČ: 253 10 593, Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 Prostějov 

Odůvodnění: 

Dne 15. 4. 2019 podala společnost TK PLUS s.r.o., IČ: 253 10 593, Za Kosteleckou 4161/49, 796 01 

Prostějov (dále jen „žadatel") zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení uzavírky místní 

komunikace v ulici Za Velodromem v Prostějově, za účelem realizace sportovní akce - FEDCUP. 

Povolení uzavírky bylo žadatelem navrženo od 19. 4. 2019 do 21. 4. 2019.  

Souhlas dotčeného orgánu s uzavírkou byl poskytnut dne 9.4.2019, č.j. KRPM-45362-2/ČJ-2019-

141206. Zdejší silniční správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl ve 

správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví a uzavírku povolí. Z tohoto důvodu bylo podle § 36 odst. 

3 správního řádu upuštěno od výzvy žadateli na možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před 

jeho vydáním.  

Vzhledem k tomu, že žádost 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. 

Poučení účastníků: 

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: 

TK PLUS s.r.o., IDDS: hd57gaz 

Účastníci: 

Magistrát města Prostějova - odbor správy a údržby majetku města 

Dotčené orgány: 

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 

6jwhpv6 

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o., IDDS: j9ymvs2 
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