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dle rozdělovníku Měst 
 
 
Stanovisko k podnětu na odstranění protiprávního stavu, Hranice, náměstí TGM 
 
 
 
Dopravní inspektorát územního odboru Přerov Krajského ředitelství policie Olomouckého 
kraje obdržel dne 25.6. 2019 Váš podnět k odstranění protiprávního stavu, týkající se 
nepovolené uzavírky místních komunikací a realizace přechodného dopravního značení v 
centru města Hranice. 
Dne 3. 7. 2019 nás v této věci navštívil Ing. Šváček, kdy byly doplněny další skutečnosti, 
týkající se této věci. 
  
Bez vazby na Váš podnět, vyzval zdejší dopravní inspektorát, přípisem ze 
dne 19. června 2019 pod čj. KRPM-36389-12/ČJ-2019-140806, Odbor stavební úřad, 
životního prostředí a dopravy MÚ Hranice k provedení státního dozoru dle ustanovení § 
41zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn. Tato výzva byla zaslána z toho 
důvodu, že bylo zřejmé, že zde došlo k porušení ustanovení § 19 odst. 2 písm. a) a § 24 
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn. 
Současně jsme žádali, aby z jejich iniciativy byla vydána příslušná rozhodnutí ve věci 
uzavření místních komunikací a rovněž tak stanovena přechodná úprava provozu na 
pozemních komunikacích, jelikož bylo zřejmé, že zde hrozí nebezpeční z prodlení. 
Dále jsme upozornili na to, že v opačném případě bude nutno neprodleně odstranit 
veškeré nepovolené dopravní značení a uvést dopravní značení do původního právního 
stavu a to z moci úřední.  
Obratem jsme žádali o sdělení, jaká opatření byla z jejich strany učiněna. Do dnešního 
dne jsme neobdrželi od Městského úřadu v Hranicích žádnou zprávu, jak je v této věci 
dále postupováno.  
  
V mezidobí jsme obdrželi Od MÚ Hranice „Výzvu“ k doplnění žádosti o stanovení 
přechodné úpravy provozu v historickém jádru města Hranice v termínu 19.4.2019 - 
31.7.2019 vydanou dne 20.6. 2019 pod čj. OSUZPD/14964/19-12. Dne 25.6. 2019 jsme 
obdrželi v této věci veřejnou vyhlášku, kterou je opatřením obecné povahy stanovena 
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přechodné úprava provozu na pozemních komunikacích v termínu 30.06.2019 - 
31.10.2019. 
  
Rozhodnutí o uzavírce místní komunikace ul. Jiráskova, dle ustanovení § 24 odst. 2 
zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších změn jsme do dnešního dne neobdrželi.  
  
Z výše uvedených důvodů bude v téhož věci zaslána urgence na Městský úřad Hranice 
o doložení požadovaných podkladů, aby bylo v této věci zřejmé, v jakém právním vztahu 
se změny v historickém centru města Hranice nacházejí.  
 
 
   
Zpracoval: 
por. Ing. Petr Šenk 

  

  npor. PhDr. David Štěpánek 
  vedoucí DI Přerov 
   

 
 

 
Rozdělovník:  
Živé Hranické náměstí, z.s.; Radniční 68; 753 01 Hranice 
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Městský úřad Hranice,  Ing. arch. Patočka Ladislav - vedoucí - Odbor stavební úřad, 
životního prostředí a dopravy MÚ Hranice  
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