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TTV Sport Group s.r.o., Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00 Praha 6 zastoupena na
základě plné moci společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Bystrovany,
Pavelkova 222/2, 779 00
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Uničov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech místních komunikací podle ust. § 40 odst. 5 písm. b) a ve věcech silnic
II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4 písm. a)
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
“zákon o pozemních komunikacích“), po předchozím souhlasu vlastníka místní komunikace
ul. Dukelská ze dne 29. 5. 2017 pod zn. MUUV 5747/2017 a SpZn. MAJ 145/2017 IJa a po
souhlasu majetkového správce silnic II. a III. tříd Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.,
Střediska údržby Olomouc ze dne 25. 5. 2017 pod zn. SSOK-OL/10679/2017/TK a také
Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Šumperk ze dne 13. 7. 2017 pod zn.
SSOK/Hl/147/ŠU 15229/2017 a projednání s obcemi, na jejichž zastavěném území má být
povolena uzavírka nebo nařízena objížďka – Město Uničov, Město Úsov, Obec Troubelice,
Obec Medlov a Obec Klopina, rozhodl podle ust. § 24 cit. zákona takto :
na základě žádosti TTV Sport Group s.r.o., se sídlem Heinemannova 2695/6, Dejvice, 160 00
Praha 6, IČO: 024 29 802 zastoupené na základě plné moci společností Dopravní značení
Svoboda, Olomouc s.r.o., se sídlem Bystrovany, Pavelkova 222/2, 779 00, IČ: 278 48 116,
doručené dne 12. 7. 2016
se povoluje
úplná uzavírka místní komunikace ul. Dukelská v Uničově a silnice II/444 Uničov –
Úsov, III/4496 Úsov – Králová a III/44410 Králová - Medlov.
Úplná uzavírka se povoluje v termínu 10. 8. 2017
důvod uzavírky: konání cyklistického závodu Czech Cycling Tour 2017
-

podmínky pro povolení úplné uzavírky:
a) pro uskutečnění cyklistického závodu bude omezení provozu na dotčených pozemních
komunikacích označeno přechodnou úpravou provozu ve smyslu „Opatření obecné
povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích“,
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které byly stanoveny ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích:
-

ve správním obvodu Uničov vydaného zdejším odborem dopravy a silničního
hospodářství, dne 13. 7. 2017 pod č.j.: MUUV 7679/2017 a SpZn. DOP 144/2017
JNe

-

ve správním obvodu Mohelnice vydaného odborem stavebního úřadu, oddělení
stavebního úřadu – úseku silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu
ze dne 28. 7. 2017 pod č. j. MUMO-OSU/21619/17SpZn. OSU/3899/2017/Kall

b) označení úplné uzavírky příslušným přechodným značením zabezpečí žadatel na
vlastní náklady. Řádně po celou dobu trvání uzávěry se žadatel bude o dopravní
značení starat v souvislosti se zajištěním bezpečnosti silničního provozu při provádění
předmětné akce,
c) vozidlům záchranné služby, hasičského záchranného sboru a vozidlům Policie ČR
bude v případě potřeby umožněn průjezd uzavřeným úsekem,
d) uzavírka bude řešena tak, aby byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem,
e) stávající svislé dopravní značení bude pro potřeby úplné uzavírky nahrazeno
přechodným dopravním značením, tzn. pro úplnou uzavírku nepotřebné dopravní
značení bude překryto a nahrazeno přechodným dopravním značením,
f) po dokončení závodu bude přechodné značení ihned odstraněno a původní dopravní
značení obnoveno,
g) SSOK zakazuje provedení jakéhokoliv značení trasy a provádění nápisů na povrchu
komunikací,
h) orgány Policie ČR mají právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek tohoto
rozhodnutí,
i) případné změny je nutno předem projednat se zdejším silničním správním úřadem a
dalšími dotčenými orgány,
j) odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zák. č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
k) za splnění podmínek rozhodnutí odpovídá: p. Jaroslav Vašíček, tel.: 731050451 –
TVV Sport Group s.r.o., Heinemannova 6, Dejvice, 160 00 Praha 6.
Městskému úřadu Uničov, odboru dopravy a silničního hospodářství zůstává právo doplnit
podmínky stanovené tímto rozhodnutím, bude-li to vyžadovat veřejný zájem, kterým je
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Objízdná trasa – veřejná doprava:
-

po dobu úplné uzavírky místní komunikace ul. Dukelská se nestanovuje objížďka.
Objízdná trasa úplné uzavírky silnice II/444 bude vedena po silnici III/31548, III/31550,
III/44412 a II/446. Objízdná trasa silnice III/4496 a III/44410 bude vedena po silnici
III/4495, III/4494, II/449 a po neuzavřené části silnice III/4496.

Objízdná trasa – pravidelná autobusová doprava:
dne 10. 8. 2017 MK ul. Dukelská v Uničově

09:00 – 19:30 hod

pro linkové autobusy bude uzavírka v době od 15:30 do 19:30 hod
dne 10. 8. 2017 okruh Uničov – Medlov – Úsov – Králová – Uničov
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16:00 – 18:30 hod

Po předmětných komunikacích ve shora uvedené době jsou provozovány linky veřejné
linkové dopravy 890752 Uničov – Úsov, 890760 Uničov – Horní Město – Rýmařov, 930455
Mohelnice – Uničov – Šternberk – Vítkov – Ostrava dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.,
Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a spoj č. 7 linky 890806 Uničov –
Benkov – Dětřichov – Uničov, kterou provozuje VOJTILA TRANS s. r. o., Mlýnská 522, 798
17 Smržice. Linky mimo 930455 jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách
v přepravě cestujících.
Veřejná linková doprava bude v době úplné uzavírky omezena následovně:
Linka 890752
Spoje č. 24 (v 15:55 hod z Úsova do Uničova), 317 (v 16:20 hod z Uničova do Králové), 308
(v 16:50 hod z Králové do Uničova), 23 (v 17:12 hod z Uničova do Úsova) a 26 (v 17:50 hod.
z Úsova do Uničova) budou zrušeny bez náhrady.
Linka 890760
Spoje č. 327 (v 16:35 hod z polikliniky na žel.st.), 328 (v 17:20 hod ze žel.st. na sídl.
Pionýrů), 336 (v 18:20 hod ze žel.st. na Dukelskou), 329 (v 19:05 hod z polikliniky na žel.st.)
a 332 (v 19:20 hod ze žel.st. na Dukelskou) budou zrušeny bez náhrady.
Linka 930455
Spoj č. 12 (s odjezdem v 17:15 hod z Uničova do Mohelnice) pojede do Úsova po objízdné
trase. Ta povede z Uničova.aut.st. po MK Jiřího z Poděbrad, ul. Nádražní, II/446, III/41548
přes Troubelice, Pískov, Klopinu. Neobslouží zastávku Medlov,čekárna.
Linka 890806
Spoj č. 7 (s odjezdem v 16:28 hod z Uničova,aut.st.) pojede po objízdné trase. Ta povede ze
zastávky Uničov,aut.st. po silnici II/449 ul. Hrdinů, Litovelská, Střelice, III/4494 Benkov.
Zpět do Střelic po III/4494 a dále po trase dle licence. Spoj nebude obsluhovat zastávku
Uničov,pekárna.
Dopravci zajistí informovanost měst Uničov, Úsov, obce Medlov a cestující
veřejnosti o změně na dotčených linkách v autobusech a na označnících zastávek.
Účastníkem řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve
znění pozdějších předpisů je: TTV Sport Group s.r.o., Heinemannova 6, Dejvice, 160 00
Praha 6
Odůvodnění
.
Městský úřad, který podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních
komunikacích je příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic II. a III. třídy a
veřejně přístupných účelových komunikací a dle ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) ve věcech
místních komunikací obdržel dne 12. 7. 2017 žádost společnosti TTV Sport Group s.r.o., se
sídlem Heinemannova 6, Dejvice, 160 00 Praha 6, IČO: 024 29 802 zastoupené na základě
plné moci společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Bystrovany, Pavelkova
222/2, 779 00, IČ: 278 48 116 o povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Dukelská
v Uničově a silnice II/444 Uničov – Úsov, III/4496 Úsov – Králová a III/44410 Králová Medlov z důvodu konání cyklistického závodu Czech Cycling Tour 2017. Vydání tohoto
povolení je požadováno dne 10.08.2017.
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Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu vydal na správní
obvod Uničov zdejší odbor dopravy a silničního hospodářství dne 13. 7. 2017 pod č.j.:
MUUV 7679/2017 a SpZn. DOP 144/2017 JNe.
Opatření obecné povahy, kterým se stanoví přechodná úprava provozu vydal na správní
obvod Mohelnice Městský úřad Mohelnice odbor stavebního úřadu, oddělení stavebního
úřadu – úseku silničního hospodářství a speciálního stavebního úřadu dne 28. 7. 2017 pod č. j.
MUMO-OSU/21619/17 a SpZn. OSU/3899/2017/Kall.
Součástí žádosti bylo souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru Olomouc, dopravního inspektorátu
ze dne 24. 5. 2017 pod č.j. KRPM-68022-1/ČJ-2017-140506. Součástí žádosti bylo i
souhlasné vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediska údržby Olomouc pod
zn. SSOK–OL/10679/2017/TK ze dne 25. 5. 2017 a souhlas od Města Uničova ze dne 29. 5.
2017 od č.j. MUUV 5747/2017 a SpZn. MAJ 145/2017 IJa a také od Města Úsova ze dne 12.
7. 2017.
Městský úřad obdržel dne 13. 7. 2017 vyjádření od Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy pod č.j. KUOK
69944/2017 ze dne 13. 7. 2017 a také vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.,
Střediska údržby Olomouc ze dne 13. 7. 2017 pod zn. SSOK/Hl/147/ŠU 15229/2017 a
souhlas od Obce Troubelice ze dne 13. 7. 2017 pod č.j. TRO 499/VV/2017.
Dne 14. 7. 2017 obdržel Městský úřad souhlas od Obce Klopina od zn. OÚK 0343/2017
a dne 18. 5. 2017 od Obce Medlov pod č.j. 722/2017.
Městský úřad také obdržel dne 1. 8. 2017 Oznámení veřejnou vyhláškou opatření
obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu od Městského úřadu Mohelnice pod
č.j. MUMO-OSU/21619/17 a SpZn. OSU/3899/2017/Kall.
Vzhledem k tomu, že žadatel k žádosti doložil všechny podklady, nutné pro vydání
rozhodnutí a tyto podklady obsahovaly souhlasná a kladná stanoviska a postoje účastníků
řízení, které se vzájemně nevylučují ani nepodmiňují a svým obsahem vyjadřují souhlas s
vydáním rozhodnutí, silniční správní úřad po zvážení a posouzení těchto podkladů v rámci
zásady dobré víry, součinnosti, rychlosti, procesní rovnosti dotčených osob a zásady dobré
správy, vyhověl všem účastníkům a dotčeným orgánům v plném rozsahu.
Veřejná správa je službou veřejnosti a správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných
průtahů tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně
zatěžuje. Jelikož předložená žádost a přílohy zcela akceptují stanoviska, podmínky a
požadavky uvedených subjektů, které tvoří právní okolí pro vydání tohoto rozhodnutí, silniční
správní úřad rozhodl v dohodě s nimi a jejich souhlasem, v rámci zjednodušení správního
řízení.
Na základě správního uvážení, posouzení zda přijaté řešení je v souladu s veřejným
zájmem a požadavkem na vedení řízení dle zásady rychlosti a hospodárnosti řízení, kdy řízení
má být vedeno co nejúčelněji, nejrychleji, nejjednodušeji a nejlevněji, silniční správní úřad již
neprovedl další procesní úkony.
Silniční správní úřad se v rámci řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků
řízení ve smyslu ust. § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších
předpisů.
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Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky místní komunikace ul. Dukelská
v Uničově a silnice II/444 Uničov – Úsov, III/4496 Úsov – Králová a III/44410 Králová Medlov z důvodu konání cyklistického závodu Czech Cycling Tour 2017 obsahuje všechny
náležitosti stanovené v ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a v ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s přihlédnutím k vydanému
souhlasu majetkového správce silnic II. a III. tříd Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.,
Středisko údržby Olomouc ze dne 25. 5. 2017 pod zn. SSOK-OL/10679/2017 a Střediska
údržby Šumperk ze dne 13. 7. 2017 pod zn. SSOK/Hl/147/ŠU 15229/2017 a po projednání s
obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka –
Město Uničov, Město Úsov, Obec Troubelice, Obec Medlov a Obec Klopina a také po
projednání s Policií České republiky, dospěl silniční správní úřad k závěru, že žádosti lze
vyhovět, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému
úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u
Městského úřadu Uničov, odboru dopravy a silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá, dle ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.
Účastníci řízení:
- TTV Sport Group s.r.o., Heinemannova 6, 160 00 Praha 6, zastoupená na základě plné
moci společností Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Bystrovany, Pavelkova
222/2, 779 00
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 772 00
Olomouc
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, Ztracená č.p. 684,
788 13 Vikýřovice
- Město Uničov, majetkoprávní odbor, Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov
- Město Úsov, nám. Míru 86, 789 73 Úsov
- Obec Troubelice, Troubelice 352, 783 83 Troubelice
- Obec Medlov, Medlov č.p. 300, 783 91 Uničov
- Obec Klopina, Klopina č.p. 116, 789 72 Úsov
Mgr. Jana Němečková
referentka odboru dopravy a SH
Na vědomí:
- Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Olomouc, dopravní inspektorát, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
- Policie České republiky, Krajské ředitelství police Olomouckého kraje, dopravní
inspektorát, Havlíčkova 8, 787 01 Šumperk
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 772 00 Olomouc
- Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné
dopravy, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
- ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
- VOJTILA TRANS s.r.o., Mlýnská 522, 798 17 Smržice
- spis
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