Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č.j.:
KUOK 80498/2017
Sp.Zn.: KÚOK/67512/2017/ODSH-SH/131

V Olomouci dne 7. srpna 2017

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jan Bartoněk
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Mgr. František Pěruška

Stavebník

ROZHODNUTÍ
o zkušebním provozu stavby
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální
stavební úřad ve věcech silnic I. třídy s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo
dopravy, ve smyslu ust. § 16 od st. 1, § 40 od st. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o p ozemních
komunikacích"), a ust. § 15 od st. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon"), projednal žádost stavebníka,
o povolení zkušebního provozu stavby „Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih“ v rozsahu
stavebních objektů povolovaných zdejším speciálním stavebním úřadem, a na základě
tohoto projednání
I. podle ust. § 124 odst. 1 stavebního zákona povoluje zkušební provoz stavby

„Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih“
povolené v rozsahu stavebních objektů:
C 101 Modernizace silnice I/44
C 202 Oprava mostu v km 1,297
C 211.1 Zárubní zeď vlevo km 2,775 – 2,894
C 211.2 Zárubní zeď vlevo km 2,935 – 3,029
C 211.3 Zárubní zeď vpravo km 3,142 – 3,260
C 211.4 Zárubní zeď vlevo km 4,429 – 4,470
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C 211.5 Zárubní zeď vlevo km 4,470 – 4,549
C 212.1 Zárubní zeď vlevo km 6,884 –7,071
C 212.2 Zárubní zeď vlevo km 7,082 – 7,153
C 212.3 Zárubní zeď vpravo km 7,473 –7,716
C 212.4 Zárubní zeď vpravo km 7,748 – 7,826
C 212.5 Zárubní zeď vpravo km 7,875 – 7,918
C 213.1 Zárubní zeď vpravo km 7,918 – 8,480
C 213.2 Zárubní zeď vpravo km 8,756 – 8,806
C 213.3 Zárubní zeď vlevo km 8,925 – 9,013
C 213.4 Zárubní zeď vpravo km 8,915 – 9,013
na pozemcích parc. č. 1637/22, 1637/23, 1637/24 a 1637/25 v kat. území Rejhotice
a na pozemcích parc. č. 562/1, 562/2, 562/3, 562/4, 562/5, 562/6, 562/7, 562/8, 562/9,
562/10, 562/11, 562/12, 562/13, 562/14, 562/15, 562/16, 562/17, 562/18, 562/19, 562/20,
562/21, 562/22, 562/23, 562/24, 562/25, 562/26, 562/27, 562/28, 562/29, 562/30, 562/31,
562/32, 562/33, 562/34, 562/35, 562/36, 562/37, 562/38, 562/39, 562/40, 562/41, 562/42,
562/43, 562/44, 562/45 a 562/46 v kat. území Kouty nad Desnou, vše v obci Loučná
nad Desnou a okres Šumperk (dále jen „stavby“)
a to nejdéle do 31. 12. 2017, za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Stavebník je povinen před uplynutím stanovené doby vyhodnotit zkušební provoz
předmětné stavby a podat speciálnímu stavebnímu úřadu žádost o vydání
kolaudačního souhlasu, obsahující náležitosti podle platných právních předpisů.
2. Stavební objekty budou udržovány tak, aby na komunikaci byla zabezpečena sjízdnost
ve smyslu ust. § 26 a § 27 zákona o pozemních komunikacích a jeho prováděcí
vyhlášky, a nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost provozu.
3. Dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích vydaném odborem dopravy a silničního hospodářství
Krajského úřadu Olomouckého kraje ze dne 31. 5. 2017 pod č.j. KUOK 3526/2017
pro místo přechodné úpravy – silnice I/44, Kouty nad Desnou - Rejhotice. Stavebník
zajistí průběžnou a pravidelnou kontrolu dopravního značení.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Odů vodn ění
Stavebník,
podal dne
27. 6. 2017 žádost o povolení zkušebního provozu „Silnice I/44 Červenohorské sedlo - jih“
v rozsahu stavebních objektů, uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Podáním žádosti bylo zahájeno řízení o povolení zkušebního provozu stavby podle § 124
odst. 1 stavebního zákona k ověření funkčnosti a vlastnosti provedené stavby podle
projektové dokumentace. Na stavbu bylo pod č.j. KUOK 6206/2013 dne 4. 2. 2013 vydáno
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odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje stavební
povolení. Stavba v rozsahu výše uvedených stavebních objektů je v současnosti již
užívána, a to na základě rozhodnutí zdejšího speciálního stavebního úřadu pod
č.j. KUOK 57032/2017 ze dne 9. 6. 2017 o po volení předčasného užívání.
Souhlasné závazné stanovisko s povolením zkušebního provozu Krajské hygienické
stanice Olomouckého kraje pod č.j. KHSOC/14702/2017 ze dne 31. 5. 2017 k provedení
zkušebního provozu stavby.
Krajský úřad oznámil dne 10. 7. 2017 pod č. j. KUOK 67544/2017 zahájení řízení
o povolení zkušebního provozu předmětné stavby a současně byl stavebník vyzván, aby
nejpozději do 5 dnů dop lnil podání o stanovené údaje. Jednalo se doklady o výsledcích
předepsaných zkoušek a měření, dokumentaci skutečného provedení stavby (došlo-li
k odchylkám proti stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci) a stavební
deník. Dne 13. 7. 2017 byla krajskému úřadu doručena žádost stavebníka o prodloužení
termínu k doplnění podání z důvodu jejich kompletace o 30 dnů. Krajský úřad usnesením
ze dne 21. 7. 2017 pod č.j. KUOK 73566/2017 prodloužil lhůtu pro doplnění podání ve věci
vydání povolení zkušebního provozu stavby.
Dne 3. 8. 2017 b yla stavebníkem doložena dokumentace skutečného provedení stavby,
protokoly o zaměření polohové a výškové zaměření skutečného provedení stavby,
souhrnné a dílčí závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti provedení prací.
Speciální stavební úřad se v rámci probíhajícího řízení zabýval též otázkou vymezení
okruhu účastníků řízení ve smyslu ust. § 124 od st. 2 stavebního zákona. Při vymezování
okruhu účastníků řízení dospěl speciální stavební úřad k závěru, že v daném případě toto
právní postavení přísluší pouze stavebníkovi a současně vlastníkovi stavby,
Speciální stavební úřad předloženou žádost o povolení zkušebního provozu posoudil
a dospěl k názoru, že stanovenou lhůtou platnosti zkušebního provozu nebudou ohroženy
zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy
účastníků řízení.
Jelikož v průběhu správního řízení nebyly zjištěny důvody, které by bránily vydání povolení
zkušebního provozu předmětné stavby, speciální stavební úřad rozhodl za použití
ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.
Pou če ní
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu
dopravy, a to podáním učiněným u zdejšího správního orgánu.

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího oddělení
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Doručí se
(doporučeně do vlastních rukou)

(na vědomí)
Agentura ochrany a přírody a krajiny České republiky, Regionální pracoviště XIII, Správa
chráněné krajinné oblasti Jeseník, Šumperská 93, 790 01 Jeseník
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby dopravní
policie, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk, Nemocniční 7, 787 01
Šumperk
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště
Šumperk, Lidická 2567/56, 787 01 Šumperk
Městský úřad Šumperk, Odbor životního prostředí, náměstí Míru 1, 787 01 Šumperk
spis

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, byl
uhrazen podle pol. č. 18, bod 9 ve výši 1000,- Kč dne 4. 7. 2017.
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