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Město Rýmařov / Městský úřad Rýmařov
Adresa: náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov; Odbor dopravy a silničního hospodářství, pracoviště: 8. května 1170/48
Adresát:
dle rozdělovníku

Váš dopis zn.
Ev.č.
Č.J.:
Spisová značka:

49/2020
MURY 12790/2020
DASH 335/2020 BUC / 9

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:

Hana Bučková
554 254 266
buckova.hana@rymarov.cz

Datum:

26.06.2020

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Rýmařov, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního
hospodářství, vykonávající přenesenou působnost podle ustanovení § 61 odst. 1 písmene c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako silniční správní úřad
příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Zákon“), takto:
Na základě žádosti podané dne 09.06.2020 se žadateli, kterým je:
M-SILNICE a.s.
IČO 42196868
Husova 1697, 530 03 Pardubice
zast. na základě plné moci ze dne 02.06.2020
společností SEKNE, spol. s r.o.
IČO 62363701
Hamerská 12, 772 00 Olomouc
povoluje
na základě doručených dokladů, kterými jsou:
• Žádost - společnosti M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 53003 Pardubice, zast. na
základě plné moci ze dne 02.06.2020 společností SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701,
Hamerská 12, 772 00 Olomouc;
• Plná moc k zastupování pro společnost SEKNE, spol. s r.o. ze dne 01.06.2020;
• Časový harmonogram prací;
• Situace návrhu úplné uzávěry;
• Výpisem OR na stavebníka a žadatele;
• Stanovisko KŘPČR OL, ÚO Olomouc, DI Olomouc ze dne 03.06.2020 pod č.j.: KRPT-581651/ČJ-2020-140506, s podmínkami;
• Stanoviskem Města Rýmařov, pod č.j.: MURY 10900/2020 ze dne 04.06.2020, bez podmínek;
• Vyjádřením obce Dlouhá Loučka k předmětné stavbě a vedením objízdné trasy pod zn.: DLO
552/2020 ze dne 04.06.2020, bez podmínek;
• Vyjádření společnosti dopravního úřadu na svolání jednání ze dne 09.06.2020 – emailem
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•

Nesouhlasu s úplnou uzávěrou v předloženém rozsahu ODIS Ostrava součást emailu
dopravního úřadu ze dne 09.06.2020 jehož součástí je nesouhlas obce Tvrdkov;
• Vyjádřením obce Horní Město k předmětné stavbě a vedením objízdné trasy pod č.j.: OUHM360/2020 ze dne 09.06.2020, bez podmínek;
• Stanovení přechodné úpravy provozu ze dne 11.06.2020 pod č.j.: MUUV 5998/2020 MěÚ
Uničov, ODSH, s podmínkami;
• Vyjádření k úplné uzávěře SSOL, p.o., Olomouc ze dne 11.06.2020 pod zn.: SSOK-OL
12146/20/SO;
• Zápisem z jednání dne 15.06.2020 vč. presenční listiny, odsouhlaseno účastníky jednání;
Po jednání dne 15.06.2020 byly doplněny následující doklady:
• Stanovisko KŘPČR MSK, ÚO Bruntál, DI Bruntál ze dne 15.06.2020 pod č.j.: KRPT-107563/ČJ2020-070106, bez podmínek;
• Souhlas SSMSK, p.o., stř. Bruntál s termínem úplné uzavírky a stavbou ze dne 16.06.2020 pod
zn.: SSMSK/2020/14202/Kop, bez podmínek;
• Souhlas KÚ MSK, dopravního úřadu s neobsloužením zastávek „Tvrdkov, Ruda hájenka;
Tvrdkov, Ruda, restaurace; Dlouhá Loučka, Křivá“ linka 854922 ze dne 17.06.2020 pod č.j.:
MSK 73708/2020;
• Vyjádření dotčeného dopravního úřadu KÚ OK, ze dne 22.06.2020 pod č.j. KUOK 68923/2020,
s podmínkami;
úplnou dlouhodobou uzávěrou z důvodu provádění stavebních prací na stavbě pod názvem „Oprava
povrchu Silnice III/4451 Tvrdkov –Ruda, III. etapa“– oprava komunikace.
•
•
•

uzavírka
silnice
staničení

•

termín uzavírky

•

dopravní značení - úplná uzávěra silnice III/4451 bude řádně označena dopravními značkami na
základě souhlasného stanoviska – PČR, KŘ MSK, ÚO Bruntál, DI Bruntál, ze dne 15.06.2020 pod
č.j.: KRPT-107563/ČJ-2020-070106 projednaného na jednání dne 15.06.2020 a následně
stanoveného dne 17.06.2020.pod č.j.: MURY 12067/2020 MěÚ Rýmařov, ODSH a stanovení
přechodné úpravy provozu ze dne 11.06.2020 pod č.j.: MUUV 5998/2020 MěÚ Uničov, ODSH.

•

objízdná trasa pro veškerou dopravu v termínu 29.06.2020-31.08.2020
po silnici III/4451 (před Rudou) do Tvrdkova vpravo na silnici II/370 přes Horní Město, Skály do
Rýmařova na ulici Okružní zde vpravo na silnici II/445 v Rýmařově, ulice třída Hrdinů až po
křižovatku se silnicí II/449 do Ondřejova a přes Dlouhou Loučku vpravo zpět do po silnici
III/4451 do obce Ruda.
V této době stavbou projedou pravidelné linky BUS a IZS.

úplná dlouhodobá
III/4451 dle přiloženého nákresu
neuvedeno
od 29.06.2020 do 31.08.2020,
kdy bude stavba rozdělena do následujících časových etap
29.06.2020-07.08.2020 a 17.08.2020-31.08.2020
úplná uzavírka Mimo BUS, IZS a vozidel stavby
08.08.2020-16.08.2020
úplná uzavírka Mimo vozidel stavby

objízdná trasa v termínu 08.08.2020-16.08.2020 se dotkne i pravidelných linek BUS a IZS
Na jednání dne 15.06.2020 bylo se všemi zúčastněnými stranami dohodnuto následující.
Termín úplné uzávěry byl co nejvíce zkrácen.
Jedná se o dotčení linky 854922 Rýmařov – Tvrdkov,Ruda – Uničov, kdy nebudou obslouženy
autobusové zastávky „Tvrdkov, Ruda hájenka; Tvrdkov, Ruda, restaurace; Dlouhá Loučka,
Křivá“.
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•
•

Pravidelné linkové autobusy v uvedený termín budou projíždět ze silnice II/449 vlevo na silnici
III/4451 zastávka „Dlouhá Loučka, rozcestí“ a pokračují po silnici III/4451 kde nebudou
pokračovat do Křivé, ale pojedou po místní komunikaci na směrem Plinkout, v Plinkoutě
najedou na silnici III/4491, která vede do Břevence a v Břevenci vpravo se napojí na silnici
III/44629, kde až za hřibitovem odbočí vpravo a připojí se na silnici II/370 vedoucí do Tvrdkova.
zhotovitel stavby
M-SILNICE a.s., IČO 42196868,
Husova 1697, 53003 Pardubice
odpovědná osoba za zhotovitele Michal Horák, tel.: 725 867 062
M-SILNICE a.s., IČO 42196868
Husova 1697, 53003 Pardubice

Omezení obecného užívání – úplné uzávěry provozu na stavbě pod názvem „Oprava povrchu Silnice
III/4451 Tvrdkov –Ruda, III. etapa“– oprava komunikace se povoluje za těchto podmínek:
a) Označení uzavírky na dotčené silnici III/4451 příslušným přechodným DZ zabezpečí žadatel na
vlastní náklady. Řádně po celou dobu trvání uzávěry se žadatel bude o dopravní značení starat
v souvislosti se zajištěním bezpečnosti sil. provozu při provádění předmětné stavby.
b) Žadatel zveřejní v místě obvyklým způsobem oznámení o termínu konání úplné uzávěry a o
jejich podmínkách.
c) Žadatel prostřednictví obce Tvrdkov, zajistí informace pro své občany/cestující na web
stánkách, prostřednictvím rozhlasu a městem/obcí vydávaných tiskovin.
d) Žadatel učiní veškerá potřebná opatření k dodržení, případně zkrácení uvedeného termínu
úplné uzávěry.
e) V rámci uzavírky budou na místě náležitě poučené a proškolené osoby, které budou, pokud to
bude situace vyžadovat, provoz usměrňovat.
f) V rámci omezení provozu bude trvalé DZ překryto, a po dobu uzávěry bude žadatel jeho
překrytí kontrolovat.
g) Nesmí dojít k poškození stávajícího-trvalého DZ. Pokud dojde k jeho poškození bude na
náklady žadatele toto značení opraveno.
h) Objízdná trasa bude zhotovitelem stavby řádně označena a provoz na ni bude spuštěn až po
kompletním osazení přechodného DZ a jeho překontrolování.
i) Stavba bude zhotovitelem na svém začátku a konci jednotlivých úseků řádně zabezpečena
proti vniknutí cizích osob. Toto se týká jak pracovní doby, tak mimo ni.
j) Stávající dopravní značení, které bude muset být změněno v rámci úpravy provozu po dobu
trvání úplné uzávěry úplně překryto nebo opatřeno retroreflexní páskou s oranžovo-černým
pruhem, tl. 50 mm materiálu třídy R´1 podle ČSN EN 12899-1.
k) Případné změny rozhodnutí je nutno předem projednat se zdejším silničním správním úřadem
a dalšími dotčenými orgány.
l) V případě problémů při realizaci úplné závěry v rámci stavby požádá zhotovitel o dohled
orgány na úseku bezpečnosti a plynulosti provozu Policie ČR.
Trvale bydlící, IZS a návštěvníci obce Ruda budou mít přístup do obce ze směru Dlouhá
Loučka – Křivá po celou dobu stavby. Účastníci silničního provozu budou využívat objízdnou
trasu stanovenou tímto rozhodnutím, po silnici po silnici III/4451 (před Rudou) do Tvrdkova
vpravo na silnici II/370 přes Horní Město, Skály do Rýmařova na ulici Okružní zde vpravo na
silnici II/445 v Rýmařově, ulice třída Hrdinů až po křižovatku se silnicí II/449 do Ondřejova a
přes Dlouhou Loučku, vpravo zpět do po silnici III/4451 a Dlouhou Loučku - Křivou do obce
Ruda a opačným směrem. Jinak mají možnost využít ke zkrácení objízdné trasy místní znalosti.
V případě nutnosti se občané budou řídit pokyny stavby. Pokyny stavby budou pro občany
veřejně přístupné.
m) Úplnou uzávěrou ve dnech 08.08.2020 – 16.08.2020 budou dotčeny vybrané spoje linky
854922 dopravce Transdev Morava s.r.o, vybrané spoje linky 890922 dopravce VOJTILA
TRANS s.r.o, které jsou součástí mezikrajské smlouvy a spolupráci ve veřejné linkové dopravě
a IZS.
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n) Pro pravidelnou autobusovou dopravu bude využito projednané a stanovené objízdné trasy.
Nebude obsloužena zastávka „Tvrdkov, Ruda,restaurace“ a „Tvrdkov, Ruda, hájenka“ a
„Dlouhá Loučka, Křivá“. Pravidelná linková doprava pojede ze zastávky „Tvrdkov, kostel“ po
silnici II/370 na křižovatku se silnicí III/44629 dál směrem na obec Břevenec. Za obcí Břevenec
odbočí vlevo na silnici III/4491 do obce Plinkout. Obcí Plinkout projede po hlavní silnici
přejede přes most ev.č. 4491-3 na konec obce a odbočí vlevo a po místní komunikaci
s výhybnami dojede do obce Dlouhá Loučka, kde se napojí na původní silnici III/4451 a
obslouží zastávku „Dlouhá Loučka, rozcestí“ na kterou bude přemístěna zastávka. Trasa platí i
opačným směrem. Společnost zveřejní a svých web stránkách informace cestujícím o výše
popsané skutečnosti.
o) Dopravce, kterým je společnost VOJTILA TRANS s. r. o., Transdev Morava s.r.o., a jejichž
zástupci se účastnili jednání dne 15.06.2020, budou informovat řidiče pravidelných
autobusových linek o stanovené objízdné trase ve dnech 08.08.2020 – 16.08.2020, o tom, že
dotčené autobusové zastávky nebudou obslouženy (Tvrdkov, Ruda, restaurace; Tvrdkov,
Ruda, hájenka; Dlouhá Loučka, Křivá), a současně, že v uvedeném termínu se nebude objízdná
trasa pro BUS vyznačovat. Tato objízdná trasa je popsaná slovně pod bodem n) tohoto
rozhodnutí.
p) Žadatel zajistí ve spolupráci s obcí Tvrdkov a dopravci podle přiložených jízdních řádů
vylepení/vyvěšení informací pro občany na jednotlivé zastávky (Tvrdkov, Ruda, restaurace,
Tvrdkov, Ruda, hájenka, Dlouhá Loučka, Křivá), že nebudou v termínu 08.08.2020 –
16.08.2020 obslouženy.
q) Žadatel zajistí ve spolupráci s dopravci, informovanost Obce Tvrdkov a Obce Dlouhá Loučka
o změně v dopravní obslužnosti.
r) V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiném
termínu, než je uvedeno v tomto rozhodnutí (jedná se o pozdější zahájení prací, než je ve
stanovení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu, než je poslední den platnosti
stanovení) žadatel tuto informaci BEZODKLADNĚ sdělí na Národní dopravní informační
centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na 596 663 550-3,
nebo mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.
s) V rámci úplné uzávěry byly vydány následující doklady, které musí zhotovitel stavby plně
respektovat:
• Protokolem z místního šetření ze dne 15.06.2020, kde bylo dohodnuto:
- Úprava termínů úplné uzávěry pro veškerou dopravu na 8 pracovních dnů 08.08.2020 –
16.08.2020 a v uvedeném termínu nebudou obslouženy autobusové zastávky „Tvrdkov,
Ruda, restaurace“, „Tvrdkov, Ruda, hájenka“ a „Dlouhá Loučka, Křivá“.
- V termínu 29.06.2020-07.08.2020 a 17.08.2020-31.08.2020 bude zajištěna obslužnost
zastávek přes úsek stavby „Tvrdkov, Ruda, restaurace“, „Tvrdkov, Ruda, hájenka“ a
„Dlouhá Loučka, Křivá“.
• Protokolem z místního šetření ze dne 15.06.2020 byl vydán souhlas s projednanou
stavbou a úpravou termínů od obce Tvrkov.
• Vyjádření dopravního úřadu KÚ OK, ODSH, pod č.j.: KUOK 68923/2020 ze dne
22.06.2020 s podmínkami:
1. Po silnici III/4451 v úseku dotčeném uzavírkou, který se nachází na území Moravskoslezského
kraje je vedena linka veřejné linkové dopravy 890922 Uničov - Horní Město – Rýmařov, která je
provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem
VOJTILA TRANS s. r. o. a linka 850881 Rýmařov - Tvrdkov, Ruda - Uničov která je provozována
dopravcem Transdev Morava s.r.o., a je součástí mezikrajské smlouvy a spolupráci ve veřejné
linkové dopravě s Moravskoslezským krajem.
2. Od 29.06.2020-07.08.2020 a 17.08.2020-31.08.2020 – úplná uzavírka mimo BUS
Od 29.06.2020-07.08.2020 a 17.08.2020-31.08.2020 – bude uvedeným úsekem umožněn
průjezd spojům dotčených linek po volné části vozovky v prostoru stavby.
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Vzhledem k tomu, že provoz výše uvedených linek je zajišťován nízkopodlažními autobusy
s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13,0 m, musí bezpečný průjezdní profil okolo pracovního
místa splňovat min. šířku 3,0 m a nerovnosti nesmí překročit výšku 10 cm.
Autobusové zastávky budou obslouženy bez omezení dle platných jízdních řádů.
3. Od 08.08.2020-16.08.2020 – úplná uzavírka včetně BUS
V termínu 08.08.2020 – 16.08.2020, kdy bude probíhat pokládka živičných vrstev, nebude
uvedeným úsekem umožněn průjezd spojům dotčených linek. Tyto spoje dotčených linek
budou vedeny po obousměrné objízdné trase tak, jak bylo dohodnuto na jednání dne
15.06.2020 na MěÚ Rýmařov, a to z autobusové zastávky Dlouhá Loučka, rozc. po silnici
III/4451 na Křivou, dále vlevo po místní komunikaci na Plinkout, poté po místní komunikaci na
silnici III/4491, dále vpravo na silnici III/44929 směr Břevene, a za Břevencem vpravo na silnici
II/370 okolo Mirotínku do Tvrdkova na autobusovou zastávku Tvrdkov, Kostel a dále bude
pokračovat ve své trase dle platné licence.
Autobusové zastávky „Dlouhá Loučka, Křivá“, „Tvrdkov, Ruda, restaurace“, „Tvrdkov, Ruda,
hájenka“ nebudou obsluhovány bez náhrady.
4. V případě jakýchkoliv změn souvisejících s výše uvedenou uzavírkou (případné změně termínu
uzavírky) žádáme, aby byli o této skutečnosti neprodleně informováni dopravci VOJTILA
TRANS s. r. o. (tel. 585 051 180, 725 696 979) a Transdev Morava s.r.o. (tel.597 608 508), dále
příspěvková organizace KIDSOK (tel. 587 336 655, 770, 173, 126) a dopravní úřad (tel.
585 508 600).
5. Žádáme silniční správní úřad, aby uvedl v rozhodnutí o povolení uzavírky výše uvedené
podmínky, a dále žádáme o zaslání rozhodnutí o povolení uzavírky zdejšímu dopravnímu
úřadu, dopravcům VOJTILA TRANS s. r. o., Transdev Morava s.r.o., a dále příspěvková
organizace KIDSOK a Koordinátorovi ODIS s.r.o.
V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnou trasou je nutné počítat se zpožděním 7 –
10 minut.
Městskému úřadu Rýmařov, odboru dopravy a silničního hospodářství zůstává právo doplnit
podmínky stanovené tímto rozhodnutím, bude-li to vyžadovat veřejný zájem, kterým je bezpečnost
silničního provozu.
Účastník řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)
M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice
Odůvodnění
Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel od žadatele, kterým je
společnost M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 53003 Pardubice, zast. na základě plné moci
ze dne 02.06.2020 společností SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 12, 772 00 Olomouc,
žádost o povolení omezení obecného užívání – úplné uzávěry provozu na stavbě pod názvem
„Oprava povrchu Silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda, III. Etapa“.
K žádosti byly doloženy a následně doplněny doklady uvedené ve výroku tohoto rozhodnutí.
Městský úřad Rýmařov, ODSH k uvedené žádosti svolal místní šetření, protože předložené doklady
nebyly souhlasné.
Po místním šetření dne 15.06.2020, byly správnímu orgánu doplněny doklady s projednanými
úpravami od těchto účastníků řízení a dotčených orgánů:
• Protokolem z místního šetření ze dne 15.06.2020, kde došlo k úpravě termínů úplné uzávěry
zhotovitelem stavby bez provádění obsluhy autobusových zastávek, projednání návrhu
objízdné trasy pro BUS, obsaženo souhlasné stanovisko Obce Tvrdkov.
• Situace uzávěry silnice III/4451 – po místního šetření zůstává nezměněna;
• Stanovisko KŘPČR MSK, ÚO Bruntál, DI Bruntál ze dne 15.06.2020 pod č.j.: KRPT-107563/ČJ2020-070106, bez podmínek;
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•

Souhlas SSMSK, p.o., stř. Bruntál s termínem úplné uzavírky a stavbou ze dne 16.06.2020 pod
zn.: SSMSK/2020/14202/Kop, bez podmínek;
• Souhlas KÚ MSK, dopravního úřadu s neobsloužením zastávek „Tvrdkov, Ruda hájenka;
Tvrdkov, Ruda, restaurace; Dlouhá Loučka, Křivá“ linka 854922 ze dne 17.06.2020 pod č.j.:
MSK 73708/2020;
• Vyjádření dotčeného dopravního úřadu KÚ OK, ze dne 22.06.2020 pod č.j. KUOK 68923/2020,
s podmínkami.
Opatřením ze dne 22.06.2020 pod č.j.: MURY 12390/2020 oznámil zdejší silniční správní úřad
účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení řízení.
Správní orgán v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, sděluje, že všichni účastníci řízení
se vzdali práva na seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí.
Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl silniční správní úřad k závěru, že v daném případě toto
postavení přísluší vedle žadatele, kterým je
• společnost M-SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 53003 Pardubice, zast. na základě
plné moci ze dne 02.06.2020 společností SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 12, 772
00 Olomouc;
dále účastníkům řízení:
• Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Bruntál, IČO 00095711, Zahradní II/19, 792
01 Bruntál, vlastník – majetkový správce silnice III/4451 – úplná uzávěra, a II/370, II/445,
II/449 po nichž je vedena objízdná trasa;
• Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, IČO 70960399772 11 Olomouc, Středisko
údržby Olomouc, vlastník – majetkový správce silnice III/4451, III/4491, II/44629, II/449 po
nichž je vedena objízdná trasa;
• Obec Tvrdkov, IČO 00576000, Tvrdkov 57, 793 44Tvrdkov - obec na jejichž území vedena
úplná uzávěra i objízdná trasa;
• Město Rýmařov, IČO 00296317, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov - obec na jejichž území
vedena objízdná trasa;
• Obec Horní Město, IČO 00296015, Horní Město 97, 793 44 Horní Město - obec na jejichž
území vedena objízdná trasa;
• Obec Jiříkov, IČO 00296082, Jiříkov 85, 793 51 Břidličná - obec na jejichž území vedena
objízdná trasa;
• Obec Dlouhá Loučka, IČO 00298794, 1. Máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka - obec na jejichž
území vedena objízdná trasa;
• Obec Šumvald, IČO 00299537, Šumvald č.p. 17, 783 85 Šumvald - obec na jejichž území
vedena objízdná trasa.
Správní orgán uložil povinnost žadateli, aby prostřednictvím obce Tvrdkov a obce Dlouhá Loučka
zajistil informace pro občany/cestující na web stánkách, pouličním městským/obecním rozhlasem a
prostřednictvím městem/obcí vydávaných tiskovin.
Správní orgán uložil žadateli z důvodu eliminace zhoršeného komfortu cestování, povinnost
informovat žadatele ve spolupráci s dopravcem občany o dané situaci výlepem na jednotlivých
zastávkách dotčených autobusových linek.
Podaná žádost a její přílohy včetně doplněných příloh po projednání poskytovaly dostatečný podklad
pro posouzení navrhovaného omezení obecného užívání z důvodu úplné uzávěry části silnice III/4451
v rámci stavby „Oprava povrchu Silnice III/4451 Tvrdkov – Ruda, III. Etapa“.
Vzhledem k tomu, že žádost byla kladně projednána s dotčenými účastníky a orgány, s ohledem na
nutnost zajištění bezpečnosti silničního provozu během realizace stavebních úprav předmětné stavby
bylo rozhodnuto a příslušným správním úřadem stanoveny podmínky tak, jak je výše uvedeno.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí může účastník podat odvolání podle ust. § 83 odst. 1 a ust. § 86 odst. 1
správního řádu.
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Odvolání se podává u správního orgánu, který napadené rozhodnutí vydal. O odvolání rozhoduje
nejblíže nadřízený správní orgán (Krajský úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, odbor dopravy a
chytrého regionu, 28. října 117, Ostrava).
Odvolací lhůta činí 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Podle ust. § 74 odst. 1 správního řádu je rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo
pozdějším dnem, který je v jeho výrokové části uveden. Rozhodnutí je předběžně vykonatelné, pokud
odvolání nemá odkladný účinek.
Podle ust. § 74 odst. 1 správního řádu se k novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových
důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o
takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu
nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s
odvoláním.
Toto povolení nenahrazuje povolení speciálního stavebního úřadu.
Spory o náhradu řeší soud.

„otisk úředního razítka“

Bc. Renata Vyslyšelová
vedoucí odboru
dopravy a silničního hospodářství
Přílohy:
1x situace úplné uzávěry sil. III/4451
Rozdělovník
Žadatel (Doporučeně na doručenku do vlastních rukou)
SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc-ISDS
Účastníci řízení (Doporučeně na doručenku do vlastních rukou)
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Bruntál, Zahradní II/19, 792 01 Bruntál-ISDS
Obec Tvrdkov, Tvrdkov 57, 793 44 Tvrdkov-ISDS
Město Rýmařov, náměstí Míru 230/1, 795 01 Rýmařov
Obec Horní Město, Horní Město 97, 793 44 Horní Město-ISDS
Obec Jiříkov, Jiříkov 85, 793 51 Břidličná-ISDS
Obec Dlouhá Loučka, 1. Máje 116, 783 86 Dlouhá Loučka-ISDS
Dotčené orgány (Doporučeně na doručenku)
Policie ČR, KŘ, DI Bruntál, Partyzánská 7, 792 01 Bruntál–ISDS
Policie ČR, KŘ, OO Rýmařov, Julia Sedláka 44/12, 795 01 Rýmařov-ISDS
Michal Horák, M-SILNICE a.s., Husova 1697, 53003 Pardubice-ISDS
ARRIVA MORAVA, a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, stř. Bruntál, Žlutý Kopec
1438/23, 792 01 Bruntál-ISDS
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VOJTILA TRANS s. r. o., Mlýnská 522, 798 17 Smržice-ISDS
KÚ MSK, ODaCHR, dopravní úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava-ISDS
KÚ OL, ODSH, Odd.veřejné dopravy, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc-ISDS
MěÚ Uničov, ODSH, Masarykovo nám. 1 783 91 Uničov-ISDS
Na vědomí (Doporučeně na doručenku)
ZZS MSK, p.o., Výškovická 40, 700 300 Ostrava-Zábřeh, ÚO Bruntál, Zeyerova 13, 792 01 Bruntál-ISDS
HZS MSK, Výškovická 40, 700 300 Ostrava-Zábřeh, ÚO, Bruntál, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál-ISDS
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