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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 12.6.2019
SpZn.: OD/1489/2019/Tů	
Č.j.: PVMU     79512/2019  41	S00AX02ITEBJ						 
Spis.:/Skart.znak: 280.8  S5						
			*S00AX02ITEBJ*
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
O 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 10.6.2019 podal
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., IČO 46962778, Dolní 3137/100, 796 01  Prostějov,
kterého zastupuje DALSIKO, s.r.o., IČO 29298563, Vrahovická 4251/18, 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
 částečnou uzavírku
silnice : 	II/367 na ulici Kojetínská v Prostějově
důvod uzavírky: 	provádění stavby „Dopravní napojení areálu DT Výhybkárna a strojírna, silnice II/367 ul. Kojetínská“
na dobu: 	od 1.7.2019 do 31.10.2019
délka uzavírky: 	400 m
objížďka: 	po ulici Rovná (MK), silnici III/3674 ul. Kralická

Povolení se vydává za těchto podmínek: 
1) Po dobu uzavírky bude osazeno přechodné dopravní značení stanovené Magistrátem města Prostějova, odborem dopravy, č.j. PVMU 79474/2019 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 objízdnou trasu. 

3) Příměstská autobusová doprava :
1. Po předmětném úseku jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 780404, 780405, 780931 a 780932 (provozované dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s.), linka 770931 (provozovaná dopravcem KRODOS BUS a.s.) a linka 820931 (provozovaná dopravcem ČSAD Vsetín a.s.). Uvedené linky jsou provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Objízdná trasa ve směru do Prostějova bude vedena ze silnice II/367 (Kojetínská) po MK U Spalovny a III/3674 na kruhový objezd, dále dle platné licence. Ve směru z Prostějova pojedou linky dle platné licence.
Zastávka Prostějov,Železárny ve směru do Prostějova nebude po dobu uzavírky obsluhována, spoje budou náhradou zastavovat na zastávce Prostějov,A.S.A. Provoz na MK U Spalovny je dle dopravního značení z důvodu přejezdu mostu omezen zákazem vjezdu vozidel nad 3,5 tun. S Dopravním inspektorátem Policie ČR je třeba projednat udělení výjimky pro autobusy VLD - v minulosti tímto úsekem běžně projížděly linky městské autobusové dopravy. Dále navrhujeme na zmíněném mostu zjednosměrnit silniční provoz ve směru z MK U Spalovny na III/3674 Kralická.
2.    Uzavřeným úsekem jsou také vedeny linky městské autobusové dopravy. Dopravním úřadem pro tyto linky je Magistrát města Prostějova.
3.    Dopravci 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 :
Bude obsloužena většina zastávek ( mimo Prostějov.železárny ) Při jízdě po ulici Kojetínská ve směru do města odbočit do ulice U Spalovny a na jejím konci po projetí mostu se vrátit do ulice Kralická. Ulice U spalovny je, ale dle dopravního značení slepá pro vozidla nad 3,5 tuny, kvůli přejezdu mostu. Bylo by potřeba rozhodnutí PČ o výjimku pro autobusy a most upravit pro jednosměrný provoz do ulice Kralická. Tímto by byl zajištěn bezproblémový provoz MHD z průmyslové zóny (linky č. 7 a 9 ) a taktéž příměstských linek u již tak neprůjezdného Prostějova z důvodu dalších uzavírek. V minulosti uvedeným úsekem běžně projížděly linky MHD.
5) Za splnění podmínek tohoto rozhodnutí osobně zodpovídá: za společnost DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., IČO 46962778, Dolní 3137/100, 796 01  Prostějov, Zdeněk Kopecký, tel. 724 701 751


Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., Dolní 3137/100, 796 01  Prostějov

Odůvodnění:

Dne 10.6.2019 podala společnost DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., IČO 46962778, Dolní 3137/100, 796 01  Prostějov, zastoupená společností DALSIKO, s.r.o., IČO 29298563, Vrahovická 4251/18, 796 01  Prostějov, (dále jen „žadatel") zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení uzavírky silnice II/367 na ulici Kojetínská v Prostějově, za účelem realizace stavby „Dopravní napojení areálu DT Výhybkárna a strojírna, silnice II/367 ul. Kojetínská“. Povolení uzavírky bylo žadatelem navrženo od 1.7.2019 do 31.10.2019. 
Souhlas majitele komunikace s uzavírkou byl poskytnut dne 4.6.2019, č.j. SSOK-JH 11534/2019. Souhlas dotčeného orgánu s uzavírkou byl poskytnut dne 3.6.2019, č.j. KRPM-68777-2/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. Při vydání rozhodnutí byl zdejší správní úřad veden následujícími úvahami:
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:
Stavebník
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s., IDDS: hwecd6n
DALSIKO, s.r.o., IDDS: e9f7exq
 
Účastníci
ČSAD Vsetín a.s., IDDS: 62ucdux
FTL - First Transport Lines, a.s., IDDS: mubp4t2
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Prostějov, IDDS: ufiaa6d
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: idz9c2j
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
KRODOS BUS a.s., IDDS: 788eusp
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, Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o., IDDS: j9ymvs2
 
Dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Prostějov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6


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

RD
A/A

