KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení silničního hospodářství
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc
tel.: +420 585 508 307
fax: +420 585 508 336
email: l.pesout@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Počet listů : 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

VÁŠ DOPIS Č.j./ZE DNE

Živé Hranické náměstí, z.s.
Radniční 68
753 01 Hranice

NAŠE Č.j. / SpZn.
KUOK 102643/2019 /
KÚOK/67778/2018/ODSH-SH/7909

VYŘIZUJE/TEL
Ing. Pešout
/585 508 307

OLOMOUC
25. 9. 2019

Vyhodnocení činnosti správního orgánu ve věci uzavírky ulice Jiráskova
v Hranicích
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství (dále
jen Krajský úřad), byl usnesením Ministerstva dopravy ze dne 5. září 2019 pod č.j.
88/2019-120-STSP/2 postoupen podnět k přijetí opatření proti nečinnosti Městského
úřadu Hranice, Odbor stavebního úřadu, životního prostředí a dopravy, oddělení
životního prostředí, ve věci neoprávněné uzavírky ulice Jiráskova v Hranicích.
Dne 9. 9. 2019 si Krajský úřad vyžádal kompletní spisovou dokumentaci, která mu byla
zaslána dne 13. 9. 2019. Prostudováním spisové dokumentace bylo zjištěno:
Ve spisové dokumentaci není doloženo, jak bylo vypořádáno s naším podnětem pod
č.j. KUOK 7297/2019 k prověření a případně nápravě nezákonného stavu v předmětné
věci, který byl Městskému úřadu Hranice, Odboru stavebního úřadu, životního
prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí doručen dne 11. 7. 2019. Není
vyhodnoceno, zda umístěným dopravním značením skutečně k uzavírce místní
komunikace v ul. Jiráskova došlo, podle čehož se mělo dále postupovat.
Z předloženého stanoveného přechodného dopravního značení vyplývá, že
umístěním dopravních značek B11 z obou stran ulice Jiráskova (z jedné strany
doplněné o dodatkovu tabulku umožňující vjezd BUS, IZS, TAXI a DOPRAVNÍ
OBSLUZE) k uzavírce místní komunikace v ul. Jiráskova došlo a mělo být vedeno
řízení o uzavírce podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
přestože o ni nebylo požádáno. Žadatel o přechodné dopravní značení, Město
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Hranice, měl být na tuto skutečnost upozorněn správním orgánem vedoucím řízení
o stanovení přechodného dopravního značení.
Jak dále vyplývá ze spisové dokumentace, řízení o uzavírce bylo zahájeno podáním
žádosti Města Hranice dne 15. 7. 2019, přičemž do dnešního dne je řízení průběžně
vedeno, naposledy jednáním ve věci dne 5. 9. 2019.
S ohledem na výše uvedené zjištěné skutečnosti ze spisové dokumentace lze
konstatovat, že k nečinnosti správního orgánu ve smyslu ustanovení § 80 zákona
č. 500/2004 Sb. správní řád nedošlo.
Pokud se však týká postupu správního orgánu, kdy stanovil přechodné dopravní
značení, kterým uzavřel místní komunikaci, je nutno upozornit, že postupoval
v rozporu s § 24 odst. 7) zákona č. 13/1997 Sb., neboť současně s řízením
o přechodné úpravě provozu mělo probíhat řízení o uzavírce. Nelze vydat stanovení
přechodné úpravy provozu bez vydání rozhodnutí o uzavírce.
Pro zajištění zákonného stavu je nutné bezodkladně zrušit uzavírku ulice Jiráskova
novým stanovením přechodné úpravy odstraněním dopravních značek B11 do doby
pravomocného rozhodnutí o její uzavírce.
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