03-02-06 - ZUK - II/570, Keplerova (mezi ul. Průmyslová a Šlechtitelů) - stavba cyklostezky - rozhodnutí

M AGIS TR ÁT M Ě S TA OLOM OUC E
ODBOR STAVEBNÍ
oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
Č. j. SMOL/062607/2018/OS/PK/Vlc
Spisová značka: S-SMOL/061446/2018/OS

Spisový znak – 280.8, skartační znak/skart. lhůta – S/5

V Olomouci 13.03.2018

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Antonín Vlach, dveře č. 2.11
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Milan Fazekaš
Telefon: 588488158
E-mail:
antonin.vlach@olomouc.eu

ROZHODNUTÍ
Dne 12.03.2018 podalo Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, zastoupené odborem
investic, Palacké ho 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, v zastoupení PORR a.s., IČO:
43005560, Dubečská 3238/36, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10, v zastoupení SEKNE, spol. s
r.o., IČO: 62363701, Hamerská 304/12, Holice, 779 00 Olomouc 9 , žádost o povolení zvláštního
užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), za účelem
provádění stavebních prací.
Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních
komunikací jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy dle § 40
odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích a podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě
projednání žádosti s vlastníkem silnic II. a III. třídy a příslušným orgánem Policie ČR, vydává
v souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997
Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí,
kterým se
p o v o l u j e:
Zvláštní užívání silnice č. II/570, ul. Keplerova, mezi ul. Průmyslová a Šlechtitelů, (vozovka)
Účel zvláštního užívání: realizace akce "Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů cyklostezka"
Doba zvláštního užívání: 24.03.2018 - 31.08.2018
Rozsah zvláštního užívání: 890m x 6m = 5 340m2
Způsob realizace zvl. užívání: stavební práce, mechanizace stavby, zařízení staveniště
Komunikace bude uvedena do původního stavu v termínu do: 31.08.2018
Za průběh zvláštního užívání odpovídá: PORR a.s., IČO: 43005560, Dubečská 3238/36, Praha 10Strašnice, 100 00 Praha 10 – tel. 724 639 340
Stanovení přechodné úpravy provozu: vydal Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení
státní správy na úseku pozemních komunikací pod sp. zn. S-SMOL/061457/2018/OS

V souladu s ust. § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacíchse pro zvláštní užívání stanoví
tyto podmínky:
1) Při zvláštním užívání komunikace musí být zajištěno bezpečné užívání přilehlých částí
komunikace ostatním účastníkům provozu.
2) Komunikace bude v prostoru prováděného zvláštního užívání označena přechodným dopravním
značením, které zabezpečí osoba odpovědná za průběh zvláštního užívání v souladu s podmínkami
vyjádření dopravního inspektorátu Policie ČR a stanovením přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích.
3) Během zvláštního užívání nesmí docházet ke znečišťování a poškozování přilehlých částí
a příslušenství komunikace vlivem zvláštního užívání. V případě znečištění či poškození
přilehlých částí komunikace je osoba odpovědná za zvláštní užívání povinna provést úklid
komunikace nebo odstranit vzniklé závady na komunikaci po projednání s vlastníkem komunikace
na vlastní náklady.
4) Veškeré konstrukční vrstvy vozovky a tělesa silnice budou realizovány dle schválené DSP
a podmínek stavebního povolení na stavbu „Holice - Nový Svět, průmyslová zóna Šlechtitelů –
cyklostezka“, které vydalo zdejší oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
stavebního odboru MmOl dne 30.01.2017 pod č.j. SMOL/023615/2017/OS/PK/Pav.
5) Komunikace bude v termínu ukončení zvláštního užívání předána protokolárně Správě silnic
Olomouckého kraje, Lipenská 120, Olomouc. V případě, že tento termín nebude shodný
s termínem uvedení komunikace do původního stavu (v zimním období), je nutné před zahájením
prací na uvedení komunikace do původního stavu znovu požádat o povolení zvláštního užívání.
6) V případě nepřevzetí komunikace v termínu ukončení zvláštního užívání ze strany Správy silnic
Olomouckého kraje, z důvodu nedodržení podmínek povolení zvláštního užívání, je nutno požádat
silniční správní úřad o vydání nového rozhodnutí o povolení zvláštního užívání.
Účastníkem řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je Statutární město Olomouc, IČO:
00299308, odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9.
Odůvodnění :
Příslušný silniční správní úřad posoudil předmět žádosti a na základě předchozího souhlasu
vlastníka pozemní komunikace, jímž je Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
IČO: 70960399, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, vydaného pod č.j. SSOK-OL
4360/2018/Šk ze dne 02.03.2018 a na základě souhlasného vyjádření příslušného orgánu Policie ČR,
jímž je Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř.
Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, vydaného pod č.j. KRPM-30316-1/ČJ-2018140506 ze dne 05.03.2018, dospěl k závěru, že jsou splněny zákonné podmínky pro vydání povolení, a
proto rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení :
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů po doručení, k odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným u oddělení státní správy na
úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce. Odvolání musí být
podáno podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal silničnímu správnímu úřadu a každý účastník dostal jeden stejnopis.

Ing. Milan Fazekaš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací

2

Rozdělovník:
Účastník řízení:
1. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, odbor investic, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00
Olomouc 9, v zastoupení: PORR a.s., IČO: 43005560, Dubečská 3238/36, Praha 10-Strašnice,
100 00 Praha 10, v zastoupení: SEKNE, spol. s r.o., IČO: 62363701, Hamerská 304/12, Holice,
779 00 Olomouc 9
2. Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00
Olomouc 9
Dotčený orgán:
3. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IČO: 72051795, Dopravní inspektorát, tř.
Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Na vědomí:
4. Městská policie Olomouc, Kateřinská 779/23, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
5. Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor vnějších vztahů a informací - Oddělení KMČ
a DP, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
6. PORR a.s., IČO: 43005560, Dubečská 3238/36, Praha 10-Strašnice, 100 00 Praha 10
7. spis

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení zákona č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o správních poplatcích").
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