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Mugis trát
odděIení státní

Spisový znak'pod^* _ #:]:T::,:l;? ::ffii1f ffiť:í:

města olomouce _ odbor stavební,
správy na úseku p ozemních komunikací

779 11 Olomouc, Hynaisova 10

C. j. sMoyoPK/7 9 / 1 5 11 /2O1 4N Íb

!^r'i!iry, uždy při písemném sryku.
SM O L/084662 / 2or 4 / os / pK/ Urb

oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Edita Urbano vá,2. nadz.podl', dv. č.2,1OTelefon: 58848g152
Fax: 588489142
E-mail: edita.urbanova@olomouc.eu
oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Milan Fazekaš

V Olomouci AneBTzOtq

RoZHoDI\UTÍ

oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací odbor stavební Magistrátu města olomouce ja-ko příslušný silniční správní úřad podie $ 40 odst. 4 písm. ul ,iror1č. 13/199] Sb., o pozemních komunika-cích' ve znění pozdějších předpis'i' raar" jen ,zákoi], po proj"Jnání s vlastník"ň p"i"-'r komunikace, tj.Správou silnic olomou"kého tra;e, t-iienská 120, blo-ou., pověřenou výkonem vlastnických právk silnicím II' a III' třídy podle urtunou"nr'5 jí 
"a'. ''*]oi"^ '"hovuje-Žádosti óbce Lutín, ICo Oo2gg18g'

]tiŤ rTi;ť':Í:"3J; :,T:?yůT:i;',* 
SEKNE,,pot š .;,'řd;T 6;;;i "'"*"rská 

1 2, Holice

povoluje
úplnou uzavírku silnice č.IIU448I4ul. Na Záhumenní v obci Lutín

a to v úseku od křiž' se sil. IV570 po křiž. .e ,iiiulszotz.
Důvod uzavftky: pro kulturní akci*,Lutín - hodové slavnosti,,

Termín uzavÍrky: 2.5. - 4.5.2014

:ril;T Jí:ffi'?i'$f,"',:'j|:ffit.|}běnic po s1l' ilI]57012u1. U Kapličky a Na Zábranía dále vlevo na

odpovědná osoba za provedení uzavírky:Antonín Bábek, tel.:774 o33 255

Umístění zastávek linkové osobní dopravy: IJzavŤenýmúsekem projíŽclěy' linky VLD č. 8gO.72O, 8gO123,890730' 890131' 890732' 890733 u'sg'oi+, kter-ép:ávoz,1:" áoni*.e ARRIVA M6RAVA a.s.' ostrava.
ÍJ-?::ži:iť:,Í:i#^:;tii.o"o" 

vedenapo"sit'rušlo.l šL'";:;o sil. ,,V570rz ur. Ňa Zábranía U Kap-

Povolení se vydává za předpokladu sp'nění následujících podmínek:

1) označení uzavírky a uyznačetí objízdnéo?:{ rp".h9 byla stanov_ena ) zabez.pečí žadate]na vlastní nák'a_dy podle plánu schváleného Policii Čn - r<Ř iolicie ór.'t.":", Úovs _ dáp;ň; i_nspettoratem č. j.KRPM-4748 6/ČI-2014-140506 ze dne 3.4.2O1i 
" qr9 9"'*Jipřechodné úpravy provozu na pozemníchkomunikacích' kterou stanovilo zdejší oddělení ,iurl"unrr,o oáuorí' 

-úmol 
pod čj.sMol/oPK/19/1512/2O14/IJrb ze dne 23:'42OI4. Po dobu uzavírky žad'atel zajistíúdrŽbu a obnovu sta-

;il",|u"n'ffT:]f,*" 
značení; po ukončení uzavírky uu"j. žadatel neprodleně dopr. značení
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