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V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A
Opatření obecné povahy

Zamítnutí návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 
prostředí, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odstavce 6 zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), na podkladě žádosti, kterou dne 
03.11.2015 podala Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Jih, IČO 70960399, 
Kostelecká 55, 796 56 Prostějov, v souladu s ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

z a m í t á

návrh místní úpravy provozu na krajských silnicích 
č. III/44023, III/44024 a III/44025 v k. ú. Klokočí a Hrabůvka u Hranic

Místo úpravy: krajské silnice č. III/44023, III/44024 a III/44025 v k. ú. Klokočí a Hrabůvka u 
Hranic

Důvod úpravy:  omezení provozu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 t, na krajské 
silnici č. III/44024 v úseku mezi obcemi Klokočí a Hrabůvka, která je dle 
doložené diagnostiky ve zhoršeném technickém stavu 

Doba trvání úpravy: bez omezení           

Způsob vyznačení: umístění dopravních značek:

č. B 13 (6 t) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez“, 

dodatkových tabulek č. E 13 s textem „MIMO BUS A DOPRAVNÍ OBSLUHU“

dodatkových tabulek č. E 3a s vyznačením vzdáleností „800 m“, „1100 m“ a 
„1200 m“

č. IS 9c „Návěst před křižovatkou s omezením“ s texty „6 t, MIMO BUS A 
DOPRAVNÍ OBSLUHU, 1100 m (resp. 1200 m)“,

dle přiložených situací navržené místní úpravy provozu.







                                                                                                    
                                                                                                  

Odůvodnění
Na základě návrhu právnické osoby, tj. Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., Střediska údržby Jih, 
IČO 70960399, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov ze dne 03.11.2015, na stanovení místní úpravy 
provozu, bylo dle části šesté správního řádu zahájeno Městským úřadem Hranice, Odborem 
stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělením životního prostředí, jako příslušným 
orgánem státní správy podle § 124 odstavce 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
správní řízení, kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. Důvodem podaného návrhu bylo 
omezení provozu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 t, na krajské silnici č. III/44024 
v úseku mezi obcemi Klokočí a Hrabůvka, která je dle doložené diagnostiky ve zhoršeném 
technickém stavu. Navrženým opatřením by bylo nákladním vozidlům (mimo vozidel autobusové 
dopravy a vozidel dopravní obsluhy), jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 t, zabráněno vjíždět na 
krajskou silnici ve výše uvedeném úseku.

Dne 11.03.2016 obdržel správní orgán vyjádření dotčeného orgánu, tj. Policie ČR, Dopravního 
inspektorátu Přerov č. j. KRPM-2244-69/ČJ-2016-140806 k řešenému návrhu místní úpravy 
provozu. Vzhledem k tomu, že vyjádření dotčeného orgánu nebylo zcela jednoznačné, požádal 
správní orgán dne 01.07.2016 Policii ČR, Dopravní inspektorát Přerov, o nové vyjádření 
k uvedenému návrhu. Dne 19.07.2016 obdržel správní orgán nové vyjádření Policie ČR, Dopravního 
inspektorátu Přerov pod č. j. KRPM-2244-186/ČJ-2016-140806. Dotčený orgán upozornil na 
nedostatek podkladů pro vydání stanoviska k navržené místní úpravě provozu a požadoval svolání 
ústního jednání k dořešení problematiky navrhovaného dopravního omezení.

Správní orgán svolal ústní jednání ve věci řešení návrhu místní úpravy provozu na den 18.08.2016. 
Ústní jednání v daném termínu proběhlo se závěrem, že Správa silnic Olomouckého kraje, p. o. trvá 
na osazení příslušného dopravního značení dle podané žádosti, s čímž především zástupci 
dotčených obcí, města Hranic a jeho místních částí nesouhlasí.

Návrh opatření obecné povahy pod č. j. OSUZPD/17588/15-5 ze dne 08.11.2016 byl vyvěšen na 
úřední desce Městského úřadu Hranice, Obecního úřadu Hrabůvka a Obecního úřadu Klokočí s tím, 
že dotčené osoby mohou ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění k návrhu opatření obecné povahy podat 
písemné odůvodněné námitky. Ve stanovené lhůtě byly podány níže uvedené námitky.

1. Dne 21.11.2016 podalo námitky Město Hranice, zastoupené p. Kudláčkem, starostou 
města. Šlo o tyto námitky:

„Na základě zveřejněného opatření obecné povahy (veřejná vyhláška) podává město Hranice 
námitku ke stanovení místní úpravy provozu na krajských silnicích č. III/44023, III/44024 a III/44025 
v k. ú. Klokočí a Hrabůvka č. j. OSUZPD/17588/15-5 ze dne 8.11.2016, spočívající v umístění 
dopravních značek č. B 13 (6 t) „Zákaz vjezdu všech vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 
vyznačenou mez, včetně dodatkových tabulek č. E 13 s textem „MIMO BUS A DOPRAVNÍ 
OBSLUHY“ a č. E 3a s vyznačením vzdálenosti „800 m“, „1100 m“ a „1200 m“ a č. IS 9c „Návěst 
před křižovatkou s omezením s texty „6 t, MIMO BUS A DOPRAVNÍ OBSLUHY, 1100 m“ (resp. 1200 
m)“. Město Hranice nesouhlasí s osazením zmiňovaného dopravního značení na krajských silnicích 
č. III/44023, III/44024 a III/44025 v k. ú. Klokočí a Hrabůvka, jehož osazení je zdůvodněno 
(diagnostika) zhoršeným technickým stavem silnice III/44024 v úseku mezi obcemi Klokočí a 
Hrabůvka. Důvodem našeho nesouhlasu je skutečnost, že po osazení zmiňovaného dopravního 
značení dojde k dalšímu nárůstu provozu těžké nákladní dopravy, zejména z kamenolomu 
v Hrabůvce, na silnicích č. III/44023 a č. III/44021 v místní části Hranic – Velká a na silnici č. II/440 
v ulicích Potštátská, Alešova a na Tř. 1. máje v Hranicích. Upozorňujeme na skutečnost, že na 
krajských silnicích v místní části Velká i na zmiňovaných ulicích v Hranicích je dopravní situace již 
současné době velmi komplikovaná a v době dopravních špiček téměř kritická. Domníváme se, že 
při stanovování dopravního značení by se měl příslušný silniční správní úřad taktéž zabývat otázkou 
„veřejného zájmu“ a životními potřebami obyvatel, kterých se případná změna dopravního režimu 
(nárůst dopravy) může negativně dotknout. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje 
město Hranice zamítnutí žádosti Správy silnic Olomouckého kraje, p. o. střediska Prostějov o 
stanovení dopravního značení, omezujícího provoz těžkých nákladních vozidel na silnici č. III/44024 
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v úseku mezi obcemi Klokočí a Hrabůvka. Upozorňujeme na skutečnost, že vedení města Hranic 
projedná problematiku nutné opravy krajské silnice mezi obcemi Klokočí a Hrabůvka s vedením 
Olomouckého kraje a bude požadovat zařazení opravy této silnice do plánu investic Olomouckého 
kraje, a to jako prioritu.“

Rozhodnutí o námitkách

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušný orgán 
státní správy podle § 124 odstavce 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích rozhodl o 
námitkách Města Hranice, zastoupeného p. Kudláčkem, starostou města, IČO 00301311, se 
sídlem Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice ze dne 21.11.2016, proti návrhu opatření obecné 
povahy na krajských silnicích č. III/44023, III/44024 a III/44025 v k. ú. Klokočí a Hrabůvka u Hranic, 
kterým se omezuje provoz vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 t, na krajské silnici č. 
III/44024 v úseku mezi obcemi Klokočí a Hrabůvka, podle § 172 odst. 5 správního řádu takto:

námitkám se vyhovuje. 
Odůvodnění

Stanovením místní úpravy provozu tak, jak byla navržena, by došlo k převedení téměř veškeré těžké 
nákladní dopravy (zejména do/z lomu Hrabůvka) na krajskou silnici č. III/44023 směrem na místní 
část Hranic – Velkou. Převedením těžké nákladní dopravy, která je v současné době v určitém 
poměru rozdělena a směřuje částečně na Klokočí a částečně na Velkou, téměř výhradně na krajskou 
silnici č. III/44023 směrem na Velkou, by sice došlo k omezení provozu těžké nákladní dopravy na 
krajské silnici č. III/44024 směrem na Klokočí, která se dle diagnostiky nachází ve zhoršeném stavu, 
ale zároveň k fatálnímu zatížení krajské silnice směrem na Velkou. Ta byla sice v minulých letech 
opravována, ale pod vlivem nákladní dopravy již v současnosti opět vykazuje podélné a příčné 
nerovnosti a na některých místech destruktivní změny vozovky. Převedením těžké nákladní dopravy 
téměř výhradně na krajskou silnici směrem na Velkou může dojít během několika nejbližších let 
k situaci, že ani tato komunikace nebude dle její případné diagnostiky splňovat podmínky pro 
převedení těžké nákladní dopravy. Převedením téměř veškeré těžké nákladní dopravy směrem na 
Velkou by zároveň došlo k výraznému zatížení komunikací v Hranicích, zejména v ulicích 
Potštátská, Alešova a na Tř. 1. máje, kde je dopravní situace již současné době velmi komplikovaná, 
zejména v době dopravních špiček. Dalším důležitým aspektem je bezpečnost silničního provozu a 
rovněž bezpečnost chodců pohybujících se v blízkosti řešených komunikací nebo přecházejících 
tyto komunikace. Problematika se samozřejmě týká všech dotčených lokalit, avšak, jak bylo uvedeno 
výše, v současné době je těžká doprava v určitém poměru rozdělena. Převedením téměř veškeré 
těžké dopravy směrem na Velkou by došlo k výraznému nárůstu ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu právě v lokalitě m. č. Velká a rovněž v Hranicích. V návaznosti na uvedené správní orgán 
rovněž upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) je 
vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace povinen vykonávat její správu zahrnující zejména 
její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy.

2. Dne 01.12.2016 podala námitky proti návrhu opatření obecné povahy společnost 
Českomoravský štěrk, a. s., tj.:

„Užívání pozemních komunikací stojí na principu užívání obecného. To znamená, že pozemní 
komunikace smí k účelu, ke kterému jsou určeny, užívat každý bez rozdílu. Omezení obecného 
užívání pozemních komunikací je možné pouze na základě a v mezích zákona, přičemž takové 
omezení obecného užívání pozemních komunikací musí být přiměřené, účelné a mělo by šetřit práva 
a oprávněné zájmy dotčených osob. Jednoznačně proti podstatě obecného užívání je jeho omezení 
pouze z důvodu zanedbání povinností vlastníka předmětné komunikace (resp. správce) při její 
správě. Je zákonnou povinností vlastníka předmětné komunikace vykonávat správu pozemní 
komunikace zahrnující zejména její pravidelné a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy, jejichž cílem 
je odstranění opotřebení a poškození pozemní komunikace. Součástí údržby a oprav je mimo jiné 
obnova vozovkového souvrství, zpevnění a úprava krajnic, zesílení nebo rozšíření vozovky a krajnic. 
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Pokud tedy vlastník tyto své povinnosti dlouhou dobu zanedbával, přičemž stav předmětné 
komunikace mu musel být znám, nemůže jít takové zanedbání jeho povinností k tíži uživatelů 
pozemních komunikací navrhovanou místní úpravou provozu. Navrhované omezení provozu se 
v tomto kontextu jeví jako hrubě nepřiměřené.

Důvod návrhu opatření obecné povahy je, jak je již uvedeno výše, opřen pouze o zhoršený technický 
stav silnice, doložený diagnostikou provedenou společností NIEVELT-Labor Praha, spol. s r. o., IČ: 
602 02 564, která mimo jiné tvrdí, že na silnici došlo k podstatnému nárůstu nákladní dopravy, 
nicméně není uvedena žádná skutečnost, která by údajný podstatný nárůst zapříčinila, případně 
zdroj, z jakého je tato informace čerpána. Jelikož byla diagnostika vypracována v březnu roku 2011, 
nelze ji ani považovat za relevantní, neboť vytížení silnice se za uplynulou dobu mohlo podstatně 
změnit. Navíc, pokud došlo v roce 2011 k nárůstu dopravy, měl na tuto skutečnost vlastník této 
komunikace zareagovat právě potřebnými opravami či údržbou, jak mu ukládá zákon. Omezení 
vjezdu vozidel s okamžitou hmotností nad 6 tun není řešením vzniklé situace – zhoršeného stavu 
komunikace, nýbrž pouhou snahou o odložení nutnosti plnit zákonné povinnosti vlastníka, tj. provést 
potřebné opravy.

Dále, jak je již uvedeno výše, silnice je jednou z přístupových cest k provozovně ČMŠ, kamenolomu 
Hrabůvka, jež má regionální význam a plní svou roli v oblasti surovinové politiky ČR. Pokud by došlo 
k výše specifikovanému omezení provozu na silnici č. III/44024, zbyla by ke kamenolomu pouze 
jediná přístupová cesta po silnici č. III/44023 skrze obce Velká a Hranice, což by znamenalo nárůst 
dopravy na této silnici a v přilehlých obcích a též nárůst počtu najetých kilometrů zákazníků, kteří 
doposud využívají silnici č. III/44024. V rámci návrhu opatření obecné povahy pak není jakkoliv řešen 
negativní dopad potenciální změny směrování převedené dopravy. Návrh opatření obecné povahy 
se vůbec nezabývá především dopady na dopravu po alternativních komunikacích, dopady na 
alternativní komunikace samotné (resp. na jejich těleso, vozovku apod.) ani dopady na kvalitu života 
v obcích, které by změnou ve směrování dopravy byly dotčeny.

Na základě výše uvedeného ČMŠ žádá, aby správní orgán žádost, resp. návrh opatření obecné 
povahy, zamítl.“

Rozhodnutí o námitkách

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušný orgán 
státní správy podle § 124 odstavce 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích rozhodl o 
námitkách společnosti Českomoravský štěrk a. s., IČO 25502247, se sídlem Mokrá 359,         
664 04 Mokrá ze dne 01.12.2016, proti návrhu opatření obecné povahy na krajských silnicích č. 
III/44023, III/44024 a III/44025 v k. ú. Klokočí a Hrabůvka u Hranic, kterým se omezuje provoz 
vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 t, na krajské silnici č. III/44024 v úseku mezi obcemi 
Klokočí a Hrabůvka, podle § 172 odst. 5 správního řádu takto:

námitkám se vyhovuje. 
Odůvodnění

Dle § 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích „v mezích zvláštních předpisů upravujících 
provoz na pozemních komunikacích a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat 
pozemní komunikace bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen 
"obecné užívání"), pokud pro zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. 
Uživatel se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní 
komunikace.“

Rovněž v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích „vlastník dálnice, 
silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné 
a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní 
komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž je právnická osoba zřízená nebo založená 
vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou 
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dobu výkonu správy ovládající osobou. Vlastník, popřípadě správce, mohou dílčími činnostmi v 
rámci správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, zejména činnostmi souvisejícími s údržbou a 
opravami dotčené dálnice, silnice nebo místní komunikace, pověřit osobu vybranou postupem podle 
zvláštního právního předpisu…“ 

Podle § 9 odst. 1 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, je cílem údržby a oprav odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení 
nebo poškození komunikace, jejích součástí a příslušenství. Rozsah a způsob provedení závisí na 
vyhodnocení výsledků prohlídek, popř. na doporučeních systému hospodaření s vozovkou.

Stanovením místní úpravy provozu tak, jak byla navržena, by došlo k převedení téměř veškeré těžké 
nákladní dopravy (zejména do/z lomu Hrabůvka) na krajskou silnici č. III/44023 směrem na místní 
část Hranic – Velkou. Převedením těžké nákladní dopravy, která je v současné době v určitém 
poměru rozdělena a směřuje částečně na Klokočí a částečně na Velkou, téměř výhradně na krajskou 
silnici č. III/44023 směrem na Velkou, by sice došlo k omezení provozu těžké nákladní dopravy na 
krajské silnici č. III/44024 směrem na Klokočí, která se dle diagnostiky nachází ve zhoršeném stavu, 
ale zároveň k fatálnímu zatížení krajské silnice směrem na Velkou. Ta byla sice v minulých letech 
opravována, ale pod vlivem nákladní dopravy již v současnosti opět vykazuje podélné a příčné 
nerovnosti a na některých místech destruktivní změny vozovky. Převedením těžké nákladní dopravy 
téměř výhradně na krajskou silnici směrem na Velkou může dojít během několika nejbližších let 
k situaci, že ani tato komunikace nebude dle její případné diagnostiky splňovat podmínky pro 
převedení těžké nákladní dopravy. Převedením téměř veškeré těžké nákladní dopravy směrem na 
Velkou by zároveň došlo k výraznému zatížení komunikací v Hranicích, zejména v ulicích 
Potštátská, Alešova a na Tř. 1. máje, kde je dopravní situace již současné době velmi komplikovaná, 
zejména v době dopravních špiček. Dalším důležitým aspektem je bezpečnost silničního provozu a 
rovněž bezpečnost chodců pohybujících se v blízkosti řešených komunikací nebo přecházejících 
tyto komunikace. Problematika se samozřejmě týká všech dotčených lokalit, avšak, jak bylo uvedeno 
výše, v současné době je těžká doprava v určitém poměru rozdělena. Převedením téměř veškeré 
těžké dopravy směrem na Velkou by došlo k výraznému nárůstu ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu právě v lokalitě m. č. Velká a rovněž v Hranicích. 

3. Dne 02.12.2016 podal námitky a zásadní nesouhlas proti návrhu opatření obecné povahy 
Osadní výbor Velká a další občané místní části Hranic – Velká, tj.:

„Stanovením úpravy na vyjmenovaných silnicích bude významně ovlivněno vedení nákladní 
dopravy, zejména z kamenolomu Hrabůvka, což bude znamenat přesměrování veškeré dopravy 
přes místní část Velká, čímž dojde k podstatnému nárůstu zatížení životního prostředí (hluk, prach), 
ohrožení zdraví a bezpečnosti pohybu občanů zde bydlících, zvláště pak u autobusové zastávky u 
mostu přes Veličku, kde je zvýšený pohyb dětí a starších lidí, čekajících na autobus. V současnosti 
probíhá správní řízení ve věci povolení Hornické činnosti v kamenolomu Hrabůvka. V Závěrech 
zjišťovacího řízení podle § zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů pro záměr Pokračování těžby v DP Hrabůvka, které bylo vydáno na 
základě Oznámení o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí, zpracované v květnu 2013 Ing. 
Pavlou Žítkovou je uvedeno, že 11% dopravy má být vedeno po silnicích III/44023, III/44024 a 
III/44025. V těchto závěrech je uvedeno, že ze strany příslušného silničního správního úřadu nejsou 
k tomuto dle zák. č. 13/1977, ve znění pozdějších změn žádné námitky. Současné vydané stanovení 
místní úpravy na uvedených silnicích porušuje vyjádření správního úřadu, které vydal k záměru 
pokračování těžby v kamenolomu Hrabůvka a dochází k porušení jedné z podmínek z posuzování 
a vlivu na životní prostředí pro záměr Pokračování těžby v DP Hrabůvka. Zároveň přikládáme 
vyjádření MěÚ Hranice ze dne 10.3.2011 k již jednou podanému návrhu na úpravu značení na silnici 
III/44024 Hrabůvka-Klokočí, znamenající omezení tonáže do 6 t s výjimkou dopravní obsluhy a BUS, 
který byl doplněn podáním ze dne 2.5.2011. Provedená diagnostika silnice III/44024 k tomuto návrhu 
je podkladem pro vydání veřejné vyhlášky č. j. OSUZPD/17588/15-5 ze dne 8.11.2016. Současně 
požadujeme provést diagnostiku dotčené krajské silnice vedené přes místní část Velká, zda její 
stavební stav odpovídá současnému provozu na komunikaci. Tato silnice již v současnosti vykazuje 
podélné a příčné nerovnosti a na některých místech destruktivní změny vozovky.“
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Rozhodnutí o námitkách

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako příslušný orgán 
státní správy podle § 124 odstavce 6 zákona o provozu na pozemních komunikacích rozhodl o 
námitkách Osadního výboru Velká, IČO 00301311, se sídlem Hranice III – Velká 145, 753 01 
Hranice a dalších občanů místní části Hranic - Velké ze dne 02.12.2016, proti návrhu opatření 
obecné povahy na krajských silnicích č. III/44023, III/44024 a III/44025 v k. ú. Klokočí a Hrabůvka u 
Hranic, kterým se omezuje provoz vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 6 t, na krajské silnici 
č. III/44024 v úseku mezi obcemi Klokočí a Hrabůvka, podle § 172 odst. 5 správního řádu takto:

námitkám se vyhovuje. 
Odůvodnění

Stanovením místní úpravy provozu tak, jak byla navržena, by došlo k převedení téměř veškeré těžké 
nákladní dopravy (zejména do/z lomu Hrabůvka) na krajskou silnici č. III/44023 směrem na místní 
část Hranic – Velkou. Převedením těžké nákladní dopravy, která je v současné době v určitém 
poměru rozdělena a směřuje částečně na Klokočí a částečně na Velkou, téměř výhradně na krajskou 
silnici č. III/44023 směrem na Velkou, by sice došlo k omezení provozu těžké nákladní dopravy na 
krajské silnici č. III/44024 směrem na Klokočí, která se dle diagnostiky nachází ve zhoršeném stavu, 
ale zároveň k fatálnímu zatížení krajské silnice směrem na Velkou. Ta byla sice v minulých letech 
opravována, ale pod vlivem nákladní dopravy již v současnosti opět vykazuje podélné a příčné 
nerovnosti a na některých místech destruktivní změny vozovky. Převedením těžké nákladní dopravy 
téměř výhradně na krajskou silnici směrem na Velkou může dojít během několika nejbližších let 
k situaci, že ani tato komunikace nebude dle její případné diagnostiky splňovat podmínky pro 
převedení těžké nákladní dopravy. Dalším důležitým aspektem je bezpečnost silničního provozu a 
rovněž bezpečnost chodců pohybujících se v blízkosti řešených komunikací nebo přecházejících 
tyto komunikace. Problematika se samozřejmě týká všech dotčených lokalit, avšak, jak bylo uvedeno 
výše, v současné době je těžká doprava v určitém poměru rozdělena. Převedením téměř veškeré 
těžké dopravy směrem na Velkou by došlo k výraznému nárůstu ohrožení bezpečnosti silničního 
provozu právě v lokalitě m. č. Velká. V návaznosti na uvedené správní orgán rovněž upozorňuje, že 
v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích je vlastník dálnice, silnice 
nebo místní komunikace povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné a 
mimořádné prohlídky, údržbu a opravy.

Správní orgán obdržel dne 16.12.2016 stanovisko Obce Klokočí, zastoupené p. Šnajdárkem, 
starostou obce, k návrhu opatření obecné povahy, tj.:
„Dne 18.8.2016 jsme absolvovali jednání k problému omezení tonáže vozidel na úseku komunikace 
III/44024 Klokočí – Hrabůvka. Jednání inicioval Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životní 
prostředí a dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věci provozu na pozemních komunikacích 
na základě žádosti SSOK zastoupené panem Babničem o stanovení místní úpravy provozu na 
krajských silnicích č. III/44023, III/44024 a III/44025. Ten svoji žádost opřel o Studii – Zprávu o 
diagnostice vozovky III/44025 a III/44024 v úseku Drahotuše – Hrabůvka km 0,000 4,440 z roku 
2011. Z této studie byla vyjmuta pouze část diagnostikované trasy, úsek Klokočí – Hrabůvka. Žadatel 
vysvětlil důvody, proč byla žádost opakovaně podána. První podání žádosti se uskutečnilo v roce 
2011 po vypracování diagnostiky a bylo zamítnuto. K tomu pak zúčastnění diskutovali. 

Město Hranice delegovalo na toto jednání 3 zástupce místo omluveného pana místostarosty Mgr. 
Lesáka, kteří vstoupili do jednání několikrát s emotivně zabarvenými příspěvky, proč navrhované 
omezení tonáže na silnici Klokočí – Hrabůvka nedoporučují stanovit. Jedná se zejména o dopravu 
kameniva z kamenolomu Hrabůvka, která způsobuje problémy ve všech obcích. Dle mého názoru 
nepředložili žádný argument, který by zpochybnil projednávanou žádost. Další účastníci jednání 
uváděli stanoviska, která byla navzájem vysvětlováním, a nevyplynul z nich žádný použitelný závěr. 

Nikdo si však nedal práci s tím, aby si našel dosud platnou dokumentaci k rozhodnutí Obvodního 
báňského úřadu Brno z 2.4.2001, kde problémy s dopravou byly řešeny a měly by se stát 
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východiskem pro řešení dnešní situace. Na tomto jednání jsem uvedl několik argumentů, týkajících 
se dopravy z kamenolomu Hrabůvka, které jsem čerpal z dokumentace hodnocení vlivů na životní 
prostředí vydané v srpnu roku 2000 a v prosinci 2000 potvrzené Posudkem na tuto dokumentaci. 
Rozhodl jsem se publikovat zdroje, ze kterých jsem čerpal. Do přílohy přikládám naskenované 
stránky z této dokumentace. Ze studie i z posudku vyplývá, že z lomu by mělo vyjíždět cca 80 vozidel 
denně, z toho 1 auto po III/44023 pojede na Hrabůvku (zřejmě na křižovatce odbočí na III/44024 do 
Klokočí), 24 vozidel pojede po účelové komunikaci Hrabůvka – Klokočí (lomařská nebo také 
skalácká cesta), kde se napojí na III/44024 u hostince a pojede na nakládku do Drahotuš. V roce 
2002, byla nakládka přemístěna na jiné místo a nyní se jezdí na nakládku pouze po naší místní 
komunikaci (skalácké). Tímto opatřením mělo dojít k eliminaci dopravy přes Klokočí z důvodu 
přemístění nakládky, což je deklarováno i v Rozhodnutí o povolení hornické činnosti z 2.4.2001 na 
straně 5 odstavec 7. Na užívání naši místní komunikace jsme vydali souhlas pro stavební řízení, bez 
něhož by nakládka kameniva nebyla povolena z důvodů nemožnosti jiného napojení na silniční 
komunikace. Později jsme s Českomoravským štěrkem a. s. uzavřeli na užívání komunikace 
Smlouvu o užívání komunikace. Na žádost ČMŠ a. s. byl na ni omezen vjezd pro veřejnost kvůli 
bezpečnosti provozu, protože je úzká a nepřehledná. To byla v uvozovkách naše daň za odklonění 
navážkové trasy mimo intravilán Klokočí. Kopii 5 listu přikládám do přílohy. Tolik o trasách expedice 
kameniva z lomu Hrabůvka. 

Na jednání jsem rovněž uvedl, že doprava po nabytí platnosti Rozhodnutí o povolení hornické 
činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru naroste o 100%. Plánovaný počet expedičních vozidel je 
dle výše uvedené studie a posudku z roku 2000 cca 80 vozidel denně. V Oznámení o hodnocení 
vlivu záměru na životní prostředí z května 2013 se uvádí na straně 5 v kapitole B.I.2. Kapacita 
záměru, že bude v lomu Hrabůvka těženo 600 000t/rok, nárazově 900 000t/rok, stávající stav beze 
změn? Na straně 16 se v Kapitole B.II.4 uvádějí změny tras, ale zejména je produkce lomu 
převedena do výkonu dopravy. V druhém odstavci se uvádí, že za den se bude expedovat 160 
vozidel/den. To je v porovnání s výše uvedeným údajem 80 vozidel za den navýšení o 100%. 
Zástupci ČMŠ a. s. se na jednání tomuto údaji vehementně bránili, ale tyto údaje jsem čerpal z jejich 
dokumentací. Zde upozorňuji ještě na chybu nebo zavádějící údaj ve výpočtu zpracovatele 
dokumentace. Porovnejte prosím údaj v druhém odstavci – 160 vozidel za den s údajem v závorce 
22 průjezdů za hodinu. Za čtrnáct hodin expedice vyjede z lomu 160 vozidel. Tyto vozidla musí do 
lomu i přijet, což představuje 320 průjezdů za den. Až toto číslo koresponduje s údajem ze závorky 
přepočteným na průjezdy za hodinu. To představuje zaokrouhleně každé 3 minuty auto. Přesto se 
v 5 odstavci této kapitoly uvádí: Intenzita dopravy i dopravní trasy zůstanou po realizaci záměru beze 
změn. Zde se těžko orientuji a dle mého názoru by bylo na místě požádat Českomoravský štěrk a. 
s. o vysvětlení, protože záměr mění trasy i intenzitu dopravy. Citacemi z výše uvedené dokumentace 
a přílohami k tomuto dopisu Vám dokládám svá tvrzení z jednání z 18.8.2016.

Závěrem bych si dovolil krátké historické shrnutí, protože většiny jednání od roku 2000 jsem účastnil. 
V roce 2000 byly řešeny objízdné trasy dopravy kameniva ve studii hodnocení vlivů na životní 
prostředí a Posudku, jak jsem již výše uvedl. Tyto trasy v podstatě nemohly být řešeny jinak, protože 
trasa přes Hrabůvku směrem na Klokočí byla už tehdy v katastrofálním stavu a průjezd Klokočím byl 
nebezpečný z důvodu havarijního stavu mostku u hostince, který se počátkem roku 2002 propadl a 
musel být okamžitě kompletně vybourán a postaven nový. Po něm přišel na řadu mostek 
v Hrabůvce, který byl také rozebrán a opraven, protože byl také v havarijním stavu. Trasa na Velkou 
byla v podstatě jedinou možnou trasou, kudy dopravu z kamenolomu pustit. Nikdo proti tomu tehdy 
nijak zvlášť neprotestoval, protože v tu dobu byla v plném proudu příprava stavby dálnice, kdy se 
uvažovalo převést dopravu z lomu částečně na tuto dálnici. Dalším příslibem k brzkému zlepšení 
dopravní situace byl obchvat Velké, zvýšení stávajícího mostu pod železnicí v rámci stavby 
železničního koridoru a napojení obchvatu na rondel u vznikající stavby Philipsu. Takto to bylo 
prezentováno na jednáních na okresním úřadě v Přerově, který byl garantem těchto záměrů 
společně s městem Hranice. Proč se nic nepodařilo z toho zrealizovat nevím, ale v těchto hektických 
létech se hovořilo jen o stavbě Philipsu a řešení dalších problémů se zřejmě odsunulo do pozadí. 

V roce 2011 byla SSOK zadáno provedení diagnostiky vozovky od kruhového objezdu 
v Drahotuších po křižovatku v Hrabůvce. Ze studie je zřejmé, že uvedená vozovka je na konci své 
životnosti. 
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Z tohoto důvodu byla podána první žádost o omezení tonáže na nejvíce poškozeném úseku Klokočí 
– Hrabůvka. Tato žádost byla zamítnuta. V tomto roce bylo po létech stížností občanů v Klokočí 
opraveno 200 m vozovky přes obec. V roce 2013 požádal Českomoravský štěrk a. s. o povolení 
dobývací činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru, kde se mu podařilo vyřešit majetkové problémy 
s pozemky. V rámci této žádosti požádal ještě Olomoucký kraj o Zahájení zjišťovacího řízení a 
posouzení vlivu záměru na životní prostředí. Dne 15. 7. 2013 byl Krajským úřadem Olomouckého 
kraje, odborem životního prostředí a zemědělství vydán závěr zjišťovacího řízení, kde se všechny 
dotčené úřady vyjádřily k podmínkám jak těžby, tak i dopravy. Zde vidím největší problém současně 
řešené situace. Cituji stanovisko ze závěru zjišťovacího řízení: MěÚ Hranice, odbor životního 
prostředí, jako dotčený orgán státní správy příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, sděluje: Podle 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů: Není námitek. 
Toto vyjádření silniční úřad vydal i když před necelými dvěma lety rozhodoval o zamítnutí žádost 
SSOK o omezení tonáže na silnici Klokočí – Hrabůvka a věděl tedy o problémech v rajonu své 
působnosti. Zcela nepochopitelně ve zjišťovacím řízení tuto skutečnost ignoroval a neprojednal ji 
před svým stanoviskem s dotčenými obcemi ani SSOK. Nevím, proč to takto dopadlo, ale výsledkem 
po jednání 18.8.2016 je, že zástupci města Hranice prezentovali záporné stanovisko Města Hranice 
k žádosti SSOK na tomto jednání. Nevím, jak si to vyložit, ale Město Hranice zcela změnilo své 
stanovisko k dopravě z kamenolomu Hrabůvka a bude třeba se s tím vypořádat.“

Správní orgán se výše uvedeným stanoviskem zabýval, prostudoval ho a následně shledal, 
že dle jeho obsahu se nejedná o námitky proti návrhu opatření obecné povahy, a že (tak, jak 
je uvedeno v jeho názvu) se skutečně jedná o stanovisko k řešené záležitosti. Vzhledem 
k tomu, že dle § 172 odst. 5 správního řádu rozhoduje správní orgán pouze o námitkách, 
k podanému stanovisku Obce Klokočí se tímto toliko vyjadřuje:
Ve svém stanovisku Obec Klokočí, zastoupená p. Šnajdárkem, starostou obce, zejména shrnuje 
historické události týkající se jednání s různými orgány státní správy a organizacemi, a zabývá se 
úkony, těmito orgány a organizacemi v minulosti provedenými zejména ve věci problematiky dopravy 
v dané lokalitě. P. Šnajdárek vyjádřil svůj názor k jednání, které proběhlo dne 18.08.2016 na MěÚ 
Hranice, dále se zabýval rozhodnutím Obvodního báňského úřadu Brno, dokumentací hodnocení 
vlivů na životní prostředí z r. 2000 a smluvními vztahy se společností Českomoravský štěrk, a. s. 
Shrnuje rovněž stav komunikací v Klokočí a Hrabůvce od roku 2000 a zmiňuje se o jednáních na 
bývalém Okresním úřadě v Přerově, kde byly řešeny záměry dopravních opatření v dané lokalitě. 
Na závěr se p. Šnajdárek podrobněji zabývá průběhem zjišťovacího řízení a posouzení vlivu záměru 
povolení dobývací činnosti v rozšířeném dobývacím prostoru kamenolomu v Hrabůvce.

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního 
prostředí, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odstavce 6 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích, sděluje, že rozhoduje o konkrétním návrhu místní úpravy provozu. 

Správní orgán při svém rozhodování vycházel z ustanovení § 19 odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích, kdy „v mezích zvláštních předpisů upravujících provoz na pozemních komunikacích 
a za podmínek stanovených tímto zákonem smí každý užívat pozemní komunikace bezplatně 
obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny (dále jen "obecné užívání"), pokud pro 
zvláštní případy nestanoví tento zákon nebo zvláštní předpis jinak. Uživatel se musí přizpůsobit 
stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu dotčené pozemní komunikace.“

Rovněž v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích „vlastník dálnice, 
silnice nebo místní komunikace je povinen vykonávat její správu zahrnující zejména její pravidelné 
a mimořádné prohlídky, údržbu a opravy. Výkon správy může vlastník dálnice, silnice nebo místní 
komunikace zajišťovat prostřednictvím správce, jímž je právnická osoba zřízená nebo založená 
vlastníkem dálnice, silnice nebo místní komunikace za podmínky, že je vůči ní vlastník po celou 
dobu výkonu správy ovládající osobou. Vlastník, popřípadě správce, mohou dílčími činnostmi v 
rámci správy dálnice, silnice nebo místní komunikace, zejména činnostmi souvisejícími s údržbou a 
opravami dotčené dálnice, silnice nebo místní komunikace, pověřit osobu vybranou postupem podle 
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zvláštního právního předpisu…“ 

Pokud Správa silnic Olomouckého kraje, p. o. zjistila v roce 2011 z provedené diagnostiky zhoršený 
stav řešené komunikace, měla v souladu s výše uvedeným ustanovením zákona o pozemních 
komunikacích zajistit její opravu v co nejkratším termínu.

Podle § 9 odst. 1 Vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, je cílem údržby a oprav odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení 
nebo poškození komunikace, jejích součástí a příslušenství. Rozsah a způsob provedení závisí na 
vyhodnocení výsledků prohlídek, popř. na doporučeních systému hospodaření s vozovkou.

Vzhledem k tomu, že pozemní komunikace č. III/44024 je krajskou silnicí III. třídy, měla by splňovat 
parametry pro převedení i těžké nákladní dopravy a umožnit v rámci obecného užívání obsloužení 
dané lokality všem vozidlům.

V případě zmiňovaných havárií mostků v Klokočí či Hrabůvce nebo podobných zásadních událostí, 
lze dopravu odklonit na jinou komunikaci na omezenou dobu, ovšem ne trvale. Zde správní orgán 
opět odkazuje na důležitý aspekt bezpečnosti silničního provozu a rovněž bezpečnosti chodců 
pohybujících se v blízkosti řešených komunikací nebo přecházejících tyto komunikace. V současné 
době je těžká doprava v určitém poměru rozdělena. Převedením téměř veškeré těžké dopravy 
směrem na Velkou by došlo k výraznému nárůstu ohrožení bezpečnosti silničního provozu právě 
v lokalitě m. č. Velká.

Poučení k rozhodnutím o všech námitkách
Proti těmto rozhodnutím o námitkách se podle § 172 odst. 5 správního řádu nelze odvolat ani podat 
rozklad.

Na základě rozhodnutí o námitkách a po posouzení celé věci dospěl správní orgán k závěru, že 
nevydá opatření obecné povahy, kterým by byla stanovena místní úprava provozu na krajských 
silnicích č. III/44023, III/44024 a III/44025 v k. ú. Klokočí a Hrabůvka u Hranic a to z důvodů, které 
jsou výše uvedeny.

Na základě výše uvedených důvodů správní orgán shledal, že stanovení navrhované místní úpravy 
provozu nemůže být provedeno. Realizací navrženého dopravního značení by došlo mj. k ohrožení  
veřejného zájmu a bezpečnosti silničního provozu. Předloženým námitkám dotčených právnických 
a fyzických osob správní orgán vyhověl a návrh místní úpravy provozu zamítl. 

Tímto rozhodnutím se nahrazuje opatření obecné povahy vydané v dané věci dne 18.04.2018 
pod č. j. OSUZPD/17588/15-15. 

Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk úředního razítka
Bc. Zuzana Hiklová v. r.
samostatný referent 
oddělení životního prostředí
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Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu musí být opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední 
desce po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této 
lhůty je dnem doručení. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též 
způsobem, umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ……………………………..    Sejmuto dne: ………………………………….

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky:

Přílohy: 
- 1x situace umístění dopravního značení
- 2x specifikace dopravního značení

Rozdělovník:
Obdrží:
- Správa silnic Olomouckého kraje, p. o, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov
- Město Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
- Českomoravský štěrk, a. s., Mokrá 359, 664 04 Mokrá
- Osadní výbor Velká, Hranice III – Velká 145, 753 01 Hranice
- Obec Klokočí, Klokočí 40, 753 61 Hranice IV - Drahotuše
- Městský úřad Hranice, Odbor vnitřních věcí, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice – úřední 

deska
- Obecní úřad Klokočí, Klokočí 40, 753 61 Hranice IV - Drahotuše – úřední deska
- Obecní úřad Hrabůvka, Hrabůvka 61, 753 01 Hranice – úřední deska

Dotčené orgány státní správy:
- Policie ČR, KŘP OK, územní odbor vnější služby Přerov, DI Přerov, U Výstaviště 18, 751 52 

Přerov

Na vědomí:
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Jeremenkova 40a, 

779 11 Olomouc
- Město Hranice, Odbor správy majetku, Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice
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