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Č. j.:       MEST  36137/2022 

Sp. zn.:  ODSH    196/2022 kes                                                                              

Spisový znak - 276.10, skartační znak/skartační lhůta - V/5                                                      

 

Šternberk 13.04.2022 

 

Oprávněná úřední osoba 

pro vyřízení: 

Petr Kešelák, DiS., referent odboru dopravy a silničního hospodářství 

tel.: 585086559, e-mail: keselak@sternberk.cz 

Oprávněná úřední osoba 

pro podepisování: 

Ing. Adriana Runštuková, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství 

tel.: 585086561, e-mail: runstukova@sternberk.cz 

 
 

Město Šternberk (IČ 00299529), Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk 
 
 

           R O Z H O D N U T Í 
 

 
Město Šternberk (IČ 00299529), Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, podalo dne 

11.4.2022 žádost o povolení úplné uzavírky slepé veřejně přístupné účelové komunikace na 
pozemku parc.č. 1351, k.ú. Lipina u Šternberka – spojnice silnice č. I/46 a silnice č. III/44423, 
Šternberk, z důvodu vymezení plochy pro provádění zkoušek žadatelů o ŘP pro motocykly.  
 

Městský úřad Šternberk, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční 
správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací, podle § 
40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, se souhlasem vlastníka dotčeného pozemku parc.č. 1351, k.ú. Lipina, Ředitelstvím 
silnic a dálnic, Správa Olomouc a po projednání s Policií ČR Krajské ředitelství policie 
Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát, podle § 24 zák.č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů rozhodl takto: 

 
úplná uzavírka slepé veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku parc.č. 1351, 

 k.ú. Lipina u Šternberka – spojnice silnice č. I/46 a silnice č. III/44423, Šternberk,  
 

s e   p o v o l u j e 
 
za těchto podmínek: 
 

-     úplná uzavírka bude na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku parc.č.1351, 
k.ú. Lipina u Šternberka – spojnice silnice č. I/46 a silnice č. III/44423, Šternberk, 

-     termín uzavírky: 1.5.2022 – 1.11.2022, vždy v době od 8:00 do 16:00 hod., max. 20 dnů 
v roce, (předpokládané termíny 12.5.2022, 26.5.2022, 9.6.2022, 23.6.2022, 7.7.2022, 
21.7.2022, 4.8.2022, 18.8.2022, 1.9.2022, 15.9.2022, 29.9.2022, 13.10.2022 a 
27.10.2022),                  

-    pod ochranou úplné uzavírky bude na veřejně přístupné účelové komunikaci probíhat  
zkouška žadatelů o ŘP pro motocykly,  

-   uzavírka  bude  vyznačena  dopravním značením dle stanovení přechodné úpravy 
provozu, které opatřením obecné povahy vydal MěÚ Šternberk, odbor dopravy a 
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silničního hospodářství pod Č.j.: MEST 36135/2022 ODSH 195/2022Kes dne 13.4.2022 
v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a souhlasem Policie ČR-KŘ, DI Olomouc - ověřená situace ze dne 13.4.2022),  

-    potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy 
na místě společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení, 

-   řádně a po celou dobu trvání uzavírky se žadatel bude o dopravní značení starat v 
souvislosti se zajištěním bezpečnosti silničního provozu,  

-   vozidlům záchranné služby a hasičského záchranného sboru bude v případě potřeby 
umožněn příjezd, dále bude umožněn přístup k sousedním nemovitostem, 

-    odpovědná osoba za splnění podmínek rozhodnutí: Miroslav Vogl, MěÚ Šternberk – 
odbor dopravy a SH, zkušební komisař, tel.: 725 541 751. 

 
 
II. Nařizuje se objížďka : 

Bez objízdné trasy – slepá pozemní komunikace.  
      
 

Odůvodnění: 
 

Město Šternberk (IČ 00299529), Horní náměstí 16, 785 01 Šternberk, podalo dne 
11.4.2022 žádost o povolení úplné uzavírky slepé veřejně přístupné účelové komunikace na 
pozemku parc.č. 1351, k.ú. Lipina u Šternberka – spojnice silnice č. I/46 a silnice č. III/44423, 
Šternberk, z důvodu vymezení plochy pro provádění zkoušek žadatelů o ŘP pro motocykly. 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu vydal opatřením obecné povahy odbor dopravy a 
silničního hospodářství MěÚ Šternberk, pod Č.j.: MEST 36135/2022 ODSH 195/2022Kes dne 
13.54.2022. Dále bylo doloženo: souhlas Policie ČR Krajské ředitelství policie Olomouckého 
kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát - ověřená situace ze dne 13.4.2022, situace 
- dopravní řešení. Součásti spisu je dále žádost o vyjádření Městského úřadu ve Šternberku ze 
dne 17.2.2016 pod Č.j.: MEST 10817/2016 OdIMK 14/2016 a písemný souhlas s bezplatným 
užíváním části pozemku parcely č. 1351 v k.ú. Lipina u Šternberka, který vydalo Ředitelství 
silnic a dálnic ČR dne 25.1.2016. 
    

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 rozhodnutím, 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.  
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Silniční správní úřad se v rámci řízení zabýval též otázkou vymezení okruhu účastníků 
řízení ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů.  

 
Silniční správní úřad se zabýval ust. § 36 odst.3, správní řád, kdy se účastníci řízení 

vzdali možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí před jeho vydáním. 
 

 
Poučení o odvolání: 

 

 Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání podle ustanovení § 81, 82 a  83 správního 
řádu, a to ve lhůtě 15ti dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Olomouckého kraje v Olomouci, podáním učiněným u Městského úřadu 
Šternberk, odboru dopravy a silničního hospodářství. 

 Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal 
správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný 
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. 

 Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší 
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 
 
 
 
Účastníci řízení: 
 
-           Město Šternberk, Horní náměstí č.p. 78/16, 785 01 Šternberk 
                                   
 
 

Ing. Adriana Runštuková 
vedoucí odboru dopravy  
a silničního hospodářství  

 
 
 
 
Na vědomí: 
 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, dopravní inspektorát, 

Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc 
- MěÚ Šternberk, Horní nám. č.p.78/16, 785 01 Šternberk, odbor investic a veřejných 

zakázek, oddělení investic a MK 
- Městská policie Šternberk, ČSA 30, 785 01 Šternberk 
- MěÚ Šternberk, odbor dopravy a SH – Miroslav Vogl, zkušební komisař 
- Zdravotnická záchranná služba Olomouc, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc 
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, 777 00 Olomouc 
- Obec Lipina, IČ: 006 35 278, Lipina 81, 785 01 Lipina 
- Spis 
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