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POVOLENÍ UZAVÍRKY č. 1/2020
Výroková část
Městský úřad Lipník nad Bečvou, Stavební úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle
ust. § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), přezkoumal žádost
o povolení uzavírky a nařízení objížďky, kterou dne 22.01.2020 podala spol.
STRABAG a. s., IČO 608 38 744, Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
zastoupena na základě plné moci spol.
SEKNE spol. s r. o., IČO 623 63 701, Hamerská 12, 772 00 Olomouc
(dále jen "žadatel") a na základě tohoto přezkoumání podle ust. § 24 zákona o pozemních
komunikacích, se
povoluje
- úplná uzavírka provozu krajské silnice III/43610 v obci Dolní Újezd (v úseku od křižovatky
se sil. III/43623 po konec obce Dolní Újezd ve směru Veselíčko) v délce cca 450 m (délka
objízdné trasy cca 15,5 km),
- částečná uzavírka provozu silnice II/437 v obci Skoky (v úseku od domu čp. 140 po dům
čp. 123)
za těchto podmínek:
I. Uzavírka
Termín úplné uzavírky:

02.03.2020 – 17.05.2020

Termín částečné uzavírky:

02.03.2020 – 31.05.2020

Důvod uzavírek: realizace stavby – „Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice“.
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II. Objížďka
Objízdná trasa bude při úplné uzavírce vedena po silnici III/43623, silnici II/437 směr Trnávka
a Lipník nad Bečvou, po silnici I/47 směr Osek nad Bečvou, po silnici III/43612 směr Veselíčko
a silnici III/43610 Dolní Újezd a to obousměrně.
Při částečné uzavírce silnice II/437 bude provoz vedený po volném jízdním pruhu.
Podmínky pro uzavírku a objížďku
1. Žadatel zajistí vyznačení uzavírek umístěním dopravního značení a zařízení na základě
„Stanovení přechodné úpravy provozu“ č. 4/2020 vydaného zdejším správním orgánem
dne 20.02.2020 pod sp. zn. MU/01633/2020/740 a dále dle „Stanovení přechodné
úpravy provozu“ vydaného Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem dopravy
a silničního hospodářství dne 11.02.2020 pod čj. KUOK 12080/2020.
2. Žadatel o uzavírky odpovídá za to, že uzavírky budou po celou svou dobu označeny
předepsaným způsobem (viz bod č. 1 tohoto rozhodnutí) a přenosné dopravní značení
bude průběžně kontrolováno na všech úsecích, aby nedocházelo k dezorientaci
účastníků silničního provozu.
3. Vyznačení uzavírek bude provedeno tak, aby i za snížené viditelnosti byla zajištěna
bezpečnost a plynulost silničního provozu.
4. Na začátku uzavřeného úseku bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení
a ukončení uzavírky, název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka
povolena, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí.
5. Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti
silničního provozu a k ohrožení účastníků silničního provozu.
6. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírek
byl umožněn a zajištěn bezpečný přístup ke všem sousedním nemovitostem
a provozovnám v uzavírce. Občané a provozovny budou v dostatečném časovém
předstihu informováni o možném omezení jejich přístupu.
7. Po posouzení a po projednání s Koordinátorem Integrovaného dopravního systém
Olomouckého kraje (dále jen KIDSOK, p. o.) a dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.,
dotčený dopravní úřad tj. Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje s o u h l a s í s povolením uzavírek, za splnění následujících
podmínek:
Po předmětném úseku silnice III/43610 jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné
autobusové linky 920516 a 920517 (provozované dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.).
Po předmětném úseku silnice II/437 jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné
autobusové linky 920516, 890841, 891345 a 891349 (provozované dopravcem ARRIVA
MORAVA a. s.) a linka 890345 (provozovaná dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o.).
Výše uvedené linky (mimo linku 890841) jsou provozované na základě smlouvy
o veřejných službách v přepravě cestujících.
Úplná uzavírka silnice III/43610 (Dolní Újezd) – autobusům VLD nebude umožněn
průjezd uzavírkou.
Objízdná trasa dotčených spojů linek 920516 a 920517 bude po dobu uzavírky
obousměrně vedena ze zastávky Veselíčko,Tupec,náves zpět po silnici III/43610,
po silnici III/43612 (nebo po MK okolo hřbitova na silnici III/43612), po I/47 přes Osek
nad Bečvou na okružní křižovatku u Lipníka nad Bečvou, po II/437 a III/43623
do Dolního Újezdu na zastávku Dolní Újezd,kostel. dále dle platných licencí. Všechny
autobusové zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.
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Požadujeme, aby bylo po celou dobu stavby/uzavírky zajištěno najíždění a průjezd
prostorem autobusové točny u kostela v Dolním Újezdu, která je pro vedení některých
dotčených linek stěžejní. Toto bylo telefonicky projednáno a přislíbeno zhotovitelem
Ing. Vavříkem (STRABAG a. s.) p. Trnovi (KIDSOK p. o.) dne 29.01.2020.
Po dobu uzavírky budou pro linky 920516 a 920517 schválené výlukové jízdní řády,
ve kterých bude upřesněna obsluha jednotlivých zastávek a časy odjezdů. Požadujeme,
aby o jakékoliv změně termínu uzavírky byl minimálně 5 pracovních dnů předem
vyrozuměn dopravce ARRIVA MORAVA a. s. (tel. 602 135 654), KIDSOK, p. o.
(tel. 770 173 126) a dopravní úřad (tel. 585 508 585).
Částečná uzavírka silnice II/437 (Skoky)
Dotčeným spojům linek bude umožněn průjezd uzavírkou – spoje budou vedeny vždy
po volné části vozovky okolo posuvného pracovního místa v celkové délce max. 50 m.
Šířkový profil jízdních pruhů umožňuje bezpečný průjezd nízkopodlažním autobusům
zajišťujícím zmíněné linky.
Při výstavbě kanalizace v prostoru zastávky Dolní Újezd,Skoky (ve směru do Olomouce)
bude tato zastávka přemístěna. Upozorňujeme, že z důvodu zachování bezpečnosti
cestujících při nastupování a vystupování musí být v náhradním prostoru
zpevněný/zhutněný povrch nástupní hrany, zvýšený o cca 16 cm nad povrchem
vozovky. Připomínáme, že spoje dotčených linek zajišťují autobusy o délce 12 m i 15 m.
Přesné umístění přesunuté zastávky musí být projednáno s Dopravním inspektorátem
Policie ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.
Žádáme, aby odpovědná osoba zhotovitele stavby (žadatele o uzavírku silnice)
informovala dopravce ARRIVA MORAVA a. s. (tel. 602 135 654) nejméně
5 pracovních dní předem o termínu přemístění zastávky.
Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách
v autobusech a na autobusové zastávce, která nebude obsloužena dle platných jízdních
řádů.
8. Dopravní značky a dopravní zařízení související s uzavírkami se instalují bezprostředně
před začátkem prací, s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Přechodné
dopravní značení bude odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem
prací a po jejich ukončení neprodleně zrušeno.
9. Budou důsledně dodržovány platné právní předpisy dotýkající se provozu na pozemních
komunikacích, zejména příslušná ustanovení zákona o pozemních komunikacích.
Žadatel bude zejména udržovat soustavně čistotu v prostoru uzavírky a odstraňovat
nečistoty vzniklé činností prováděnou v uzavírce. Budou také zajištěna účinná opatření
k čištění vozidel, aby pozemní komunikace nebyly nadměrně znečišťovány (ve smyslu
ust. § 19 a 28 zákona o pozemních komunikacích). Případné znečištění silnice vlivem
stavby bude bez průtahů odstraněno zhotovitelem stavby.
10. Zástupcům Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje,
Územního odboru Přerov, Dopravního inspektorátu a Městského úřadu v Lipníku
nad Bečvou, Stavebního úřadu (silničního správního úřadu) zůstává vyhrazeno právo
kontroly dopravního značení uzavírky, popř. změn, pokud si to dopravní situace vyžádá.
Případné pokyny těchto úřadů, upřesňující nebo doplňující podmínky tohoto rozhodnutí
související s bezpečností a plynulostí silničního provozu je třeba respektovat.
11. V případě nesplnění stanovených podmínek nebo nedodržení termínu uzavírky bude
ze strany Městského úřadu v Lipníku nad Bečvou postupováno ve smyslu příslušných
ustanovení zákona o pozemních komunikacích.

Č.j. MU/04022/2020/SÚ-SH

str. 4

12. Pracovník odpovědný za provádění prací v uzavírce: Ing. Jan Vavřík, spol. STRABAG
a. s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5, tel. 602 551 193.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ust. § 27 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, /dále jen „ správní řád“/):
STRABAG a. s., IČO 608 38 744, Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5 zastoupena na základě
plné moci spol. SEKNE spol. s r. o., IČO 623 63 701, Hamerská 12, 772 00 Olomouc

Odůvodnění
Žadatel podal dne 22.01.2020 žádost o povolení úplné uzavírky provozu krajské silnice
III/43610 v obci Dolní Újezd a částečné uzavírky provozu krajské silnice II/437 v obci Skoky
a to z důvodu realizace stavby – „Kanalizace Dolní Újezd, Skoky, Staměřice“.
Žádost obsahovala přesné určení místa uzavírky, její důvod, včetně grafické přílohy, jméno
a příjmení odpovědného pracovníka. Doba trvání úplné uzavírky byla v žádosti navržena v době
od 02.03.2020 – do 17.05.2020 a doba trvání částečné uzavírky v době od 02.03.2020 –
do 31.05.2020.
Námitky účastníků nebyly vzneseny.
Dne 21.02.2020 zdejší silniční správní úřad vydal toto rozhodnutí, přičemž byl veden
následujícími správními úvahami a podklady pro vydání rozhodnutí hodnotil takto:
Žádost obsahovala náležitosti stanovené v ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a byla
dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí.
Věc byla, v souladu se zákonem o pozemních komunikacích, projednána s majetkovým
správcem krajských silnic tj. Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., Střediskem údržby Jih,
Kostelecká 55, 796 56 Prostějov – vyjádření ze dne 27.01.2020 pod zn. SSOK JH – 1762/2020
a obcemi na jejímž území se povoluje uzavírka a nařizuje objížďka tj. obec Dolní Újezd –
vyjádření ze dne 18.02.2020 pod čj. OÚ DÚ-142/2020, obec Veselíčko – vyjádření ze dne
27.01.2020 pod zn. V-842/2020-16, obec Osek na Bečvou – vyjádření ze dne 22.01.2020
pod čj. 47/2020 a městem Lipník nad Bečvou – vyjádření ze dne 23.01.2020
pod čj. MU/01604/2020/SM-VO a také majetkovým správcem silnice I/47, po níž je vedena
objízdná trasa tj. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Olomouc – vyjádření ze dne
22.01.2020 pod zn. 284/2020-52200/Lu.
Z hlediska bezpečnosti silničního provozu byl vydán souhlas Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje, Územního odboru Přerov, Dopravního inspektorátu
Přerov dne 19.02.2020 pod čj. KRPM-45386-25/ČJ-2019-140806.
Jelikož předmětným úsekem krajské silnice III/43610 a silnice II/437 jsou vedeny pravidelné
autobusové linky, bylo ve věci vydáno vyjádření příslušného dopravního úřadu k úplné
a částečné uzavírce, kterým je Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního
hospodářství, Oddělení veřejné dopravy a to dne 12.02.2020 pod čj. KUOK 23160/2020.
Podmínky uvedené v tomto vyjádření jsou součástí výrokové části tohoto rozhodnutí a to bodu
č. 7.
Požadavku obce Veselíčko na doplnění dopravního značení bylo vyhověno ve „Stanovení
přechodné úpravy provozu č. 6/2020“ dne 20.02.2020 pod sp. zn. MU/01633/2020/740
vydaném zdejším správním orgánem.
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené v ust. § 39
odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena přípisem zdejšího
správního orgánu ze dne 20.02.2020 pod sp. zn. MU/01633/2020/740 a dále Krajským úřadem
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Olomouckého kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství dne 11.02.2020 pod čj. KUOK
12080/2020.
Odpovědnou osobou za provádění stavebních prací v uzavírkách byl určený žadatelem
navržený Ing. Jan Vavřík ze spol. STRABAG a. s., Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5.
Zdejší silniční správní úřad na základě výše uvedených skutečností rozhodl tak, že úplnou
uzavírku provozu krajské silnice III/43610 v obci Dolní Újezd a částečnou uzavírku provozu
krajské silnice II/437 v obci Skoky povolil.

Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání. Odvolat se může účastník řízení ve lhůtě do 15 dnů
ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Stavebního úřadu
Městského úřadu Lipník nad Bečvou. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší
ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Nedodržení termínu nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno podle
§ 42b odst. 1 písm. a) zákona o pozemních komunikacích s možností uložení pokuty
až do výše 500.000,--Kč.

Ing. Petr Merta, Ph.D.
vedoucí Stavebního úřadu

Obdrží
účastníci (dodejky)
SEKNE spol. s r. o., IDDS: nppsei2, v zastoupení spol. STRABAG a. s.
sídlo: Hamerská č.p. 304/12, Holice, 779 00 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
sídlo: Lipenská č.p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 546/56, 140 00 Praha 4-Nusle
Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka č.p. 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
Obec Dolní Újezd, IDDS: vtcbkqa
sídlo: Dolní Újezd č.p. 155, 751 23 Dolní Újezd
Obec Osek nad Bečvou, IDDS: g9gbb9v
sídlo: Osek nad Bečvou č.p. 65, 751 22 Osek nad Bečvou
Obec Veselíčko, IDDS: hpsbs2n
sídlo: Veselíčko č.p. 68, 751 25 Veselíčko u Lipníka nad Bečvou
dotčené orgány
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení veřejné
dopravy, IDDS: qiabfmf, sídlo: Jeremenkova č.p. 1056/40, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
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dále obdrží
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, IDDS: 6jwhpv6
sídlo: tř. Kosmonautů č.p. 189/10, 779 00 Olomouc 9
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
sídlo: Šířava č.p. 2180/25, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Nemocnice Hranice a. s., IDDS: g9zfc69
sídlo: Zborovská č.p. 1245, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1
Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p. o., IDDS: j9ymvs2
sídlo: Aksamitova č.p. 8, 772 00 Olomouc 9
k rukám Ing. Jana Vavříka, STRABAG a. s., IDDS: 8yuchp8
sídlo: Kačírkova č.p. 982/4, 158 00 Praha 5
ARRIVA MORAVA a. s., (pro oblast Přerov), IDDS: pbbgvqx
sídlo: Vítkovická č.p. 3133/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
VOJTILA TRANS s. r. o., IDDS: 9qba6jy
sídlo: Mlýnská 522, 798 17 Smržice
Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o., IDDS: idz9c2j
sídlo: Jeremenkova 1211/40b, 779 00 Olomouc
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - Ing. Krpec;
e-mail: f.krpec@olkraj.cz
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.; e-mail: ssok@ssok. cz

