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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný podle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), po posouzení a s předchozím souhlasem
majetkového správce pozemní komunikace, tj. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko
údržby Šumperk, zn.: SSOK-ŠU 5088/2020 z 17.03.2020; a se souhlasem Policie České republiky,
Dopravního inspektorátu Šumperk pod č.j. KRPM-30415-1/ČJ-2020-140906 z 10.03.2020, vydává
rozhodnutí dle § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, kterým žadateli, tj. Obec Leština,
IČO 00302881, Družstevní 92, 789 71 Leština (dále jen "žadatel"), kterého zastupuje SEKNE, spol.
s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 772 00 Olomouc,
povoluje
v souladu s § 25 odst. 6 písm. c) 3 zákona o pozemních komunikacích zvláštní užívání silnice II/315
v obci Leština (úsek - viz připojeno), prováděním stavebních prací v rámci realizace stavby
„Splašková kanalizace Leština“, v době: 13.4.2020 - 30.6.2020.
Popis: v rozsahu stavebního povolení č.j. 2019/989/ZP-MUZB-7, ze dne 09.12.2019.
Odpovědná osoba: Obec Leština, IČO 00302881, Pavel Hojgr – starosta, tel. č. 603 417 047.
V souladu s ustanovením § 25 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích budou žadatelem
dodrženy následující podmínky:
1. Práce budou prováděny za uzavírky provozu na pozemní komunikaci v rámci stavby „II/315
hr. okr. Ústí nad Orlicí – Zábřeh – Leština“, vedení provozu bude vyznačeno v souladu se
Stanovením přechodné úpravy provozu č.j. 2020/1754/DO-MUB-4, vydaným MěÚ Zábřeh,
oddělením dopravy, dne 18.03.2020, a žadatel zajistí dodržení v něm uvedených podmínek.
2. Budou dodrženy podmínky Správy silnic Olomouckého kraje, p.o., uvedené v jejím vyjádření
zn.: SSOK/Hl/279/ŠU 23022/2017 ze dne 30.10.2020 – viz příloha.
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3. V předmětném úseku bude zajištěn bezpečný průchod chodců. Výkopy a staveniště musí být
zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace
ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhlášce
č.398/2009 Sb., v platném znění.
4. Tímto povolením nejsou dotčena další platná zákonná ustanovení. Zejména upozorňujeme
na povinnost ověřit si, zda se v dotčeném prostoru nenachází další vedení a v dohodě s jejich
správci zabezpečit jejich ochranu proti poškození.
5. Bude respektována podmínka stanoviska č.j. KRPM-30415-1/ČJ-2020-140906 Policie České
republiky, KŘP Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk – Dopravního inspektorátu ze
dne 10.03.2020: Návrh dopravního značení pro zajištění výkopových prací bude zajištěn
v souladu s odsouhlasenou a stanovenou dokumentací v rámci společně probíhající akce
„II/315 hr. okr. Ústí nad Orlicí – Zábřeh – Leština“.
Účastníci, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
Obec Leština, Družstevní 92, 789 71 Leština
Odůvodnění: Není třeba v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 správního řádu, protože správní
orgán prvního stupně všem účastníkům v plném rozsahu vyhověl.
Poučení o odvolání: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení
ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Městského
úřadu Zábřeh, oddělení dopravy. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor
dopravy a silničního hospodářství.

Ivana Chládková
referentka
Oprávněná úřední osoba pro vyřizování a podepisování: Ivana Chládková
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve výši
500 Kč byl zaplacen dne 06.03.2020, dle bankovního výpisu Města Zábřeh č. 053, pol. 5.
Příloha: vyjádření zn.: SSOK/Hl/279/ŠU 23022/2017 ze dne 30.10.2020 s podmínkami SSOK p.o.
Rozdělovník
za navrhovatele (doručenky)
1. SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2
ostatní účastníci (doručenky)
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
dále obdrží
3. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
odpovědná osoba
4. starosta@ou-lestina.cz
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