
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

ČČ .j.: MJ/39249/2018
Sp.zn: MJ/34860/2018/10/ODSH/TOM

Vyrčizuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesenííku dne 20.7.2018

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČ 43000560

ROZHODNUTÍ

Mečstskyí  uí rčad Jeseníík, odbor dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí, jako silniččníí spraívníí uí rčad prčííslusčnyí  dle
§ 40 odst. 4 píísm. a) zaíkona čč. 13/1997 Sb., o pozemnííčh komunikačííčh, ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů
(daí le  jen  „zaíkon“),  ve  spraívníím  rčíízeníí  posoudil  zčaídost  o  povoleníí  uí plneí  uzavíírky  pozemnííčh
komunikačíí (daí le jen „uzavíírka“) podanou dne 27.6.2018, kterou podala praívničkaí  osoba:

PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČ 43000560
v zastoupeníí SEKNE  spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČ 62363701

 (daí le jen „zčadatel").  
 
Silniččníí spraívníí uí rčad na zaíkladeč  posouzeníí vyísče uvedeneí  zčaí dosti, 

po  projednaíníí  s  vlastnííkem  dotččenyíčh  pozemnííčh  komunikačíí,  ktereí  majíí  byí t  ččaí steččneč  uzavrčeny
(Olomoučkyí  kraj, v zastoupeníí Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p.o.,), rozhodl tak, zče v souladu s § 24
zaíkona a § 39 odst. 4 provaídeččíí vyhlaí sčky,

p o v o l u j e
úplnou uzavírku 

Míísto: 1. etapa ( sil. II/455) Písečná – Supíkovice

2. etapa most  v dolní část obce Supíkovice.

Doba:  1. etapa  od 30.7.2018 do 12.8.2018, 
2. etapa od 13.8.2018 do 31.10.2018

ÚÚ ččel:  realizace stavby „ Silnice II/455 a III/4578 Písečná – Velké Kunětice“

Objíízdnaí  trasa:  Po sil. I/44 do obce Mikulovice, dále po sil.  II/457, a sil.  II/455 Supíkovice 
a zpět obousměrně. Prov vozidla BUS Je vedena trasa po III/4551 do Nové 
Vsi, a dále pak po MK  z Nové Vsi  kolem letiště na sil. II/457.

Pro úplnou uzavírku se stanoví tyto podmínky:

Tel.: 584 498 402 e-mail: jiri.toman@mujes.čz www.jesenik.org
Masarykovo naím 167/1, 790 01  Jeseníík
pračovisčteč : Karla ČČapka 1147/10, 790 01  Jeseníík 1/6
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1. ŽČ adatel bude informovat silniččníí  spraívníí uí rčad (tel.: 584 498 402, 584 498 495 nebo e-mail:  
jiri.toman@mujes.čz)  bezprostrčedneč  prčed  započčetíím  uzavíírky  a  bezprostrčedneč  po  konči  
uzavíírky o jejičh ukonččeníí.

2. ŽČ adatel zajistíí, aby uzavíírka byla vzčdy omezena na čo nejkratsčíí dobu.
4. Prči  uzavíírče musíí  byí t  provedena takovaí  opatrčeníí,  aby nemohla byí t  ohrozčena bezpeččnost a  

plynulost silniččníího provozu a čhodčuů  na dotččeneí  pozemníí komunikači.
5. V prčíípadeč  potrčeby bude umozčnečn bezprobleímovyí  pruů jezd vozidel IŽS.

6. ŽČ adatel  zajistíí,  aby  byla  po čelou  dobu  uzavíírka  rčaídneč  tečhničky zabezpeččena,  aby byla  z  
hlediska provozu vyhovujííčíí  a  byl  umozčnečn  prčíístup k sousedníím nemovitostem. Vznikne-li  
naí slednaí  sčkoda, jejíí naíhrada se uskuteččníí na naíklady zčadatele.

7. Provoz  na  daí lničííčh,  silničííčh,  míístnííčh  komunikačííčh  a  verčejneč  prčíístupnyíčh  uí ččelovyíčh  
komunikačííčh muů zče byí t ččaí steččneč  nebo uí plneč  uzavrčen, poprčíípadeč  muů zče byí t narčíízena objíízčďka. 
Nikdo nemaí  naí rok na naíhradu prčíípadnyíčh ztraí t, jezč  mu vzniknou v duů sledku uzavíírky nebo  
objíízčďky dle znečníí § 24 ods. 1. „zaíkona“

8. Úzavíírka bude označčena prčečhodnyím dopravníím značčeníím dle vydaneího stanoveníí  ze dne  
17.7.2018, čč.j.: MJ/38417/2018.

9. Po prčedmečtneím uí seku komunikače jsou vedeny linky verčejneí  linkoveí  dopravy 950119 Jeseníík 
– Vidnava – Velkaí  Krasč  a 950121 Jeseníík – Pííseččnaí  – ŽČulovaí , ktereí  jsou provozovaína na zaíkladeč  
smlouvy o verčejnyíčh sluzčbaí čh v prčepraveč  čestujííčííčh dopravčem ARRIVA MORAVA a.s.

10. ÚÚ plnaí  uzavíírka  - 1. etapa v termíínu 30.7.2018 – 12.8.2018

- Autobusuů m linkoveí  osobníí dopravy nebude umozčnečn pruů jezd a budou vedeny po 
objíízdneí  trase z autobusoveí  zastaívky  (daí le jen „AŽ“) Pííseččnaí , rozč. Po sil. I/44 a II/455, 
na sil III/4551 do Noveí  Vsi, odtud po míístníí komunikači (daí le jen „MK“) kolem letisčteč  a 
na sil II/457 do Velkyíčh Kuneč tič. Ve velkyíčh Kuneč tičííčh po sil III/4578 a po sil. II/455 
do Supííkovič na AŽ Supííkoviče,, ČČMPK, kde se autobusy otoččíí, zpeč t po sil. II/455 do 
Velkyíčh Kuneč tič, prčes Stračhoviččky na sil. II/457 s napojeníím na staívajííčíí trasu linek  a 
daí le dle platnyíčh ličenčíí a jíízdnííčh rčaíduů .  Objíízdnaí  trasa  je obousmečrnaí . Po dobu 1. 
etapy  nebude obsluhovaína AŽ Pííseččnaí , zčel. St a bude nahrazena AŽ Pííseččnaí  kino. Daí le 
bude zrusčena bez naíhrady AŽ Supííkoviče,  jeskyneč .  Pro dotččeneí  linky budou vydaíny  
vyí lukoveí  jíízdníí rčaí dy.

- Spoje na dotččenyíčh linkaíčh budou z duů vodu delsčíí trasy a ččasoveí   naí roččnosti zpozčdečny 
proti staívajííčíím jíízdníím rčaíduů m  v pruů mečru o 20 minut. Nebude  zajisčtečna naívaznost na 
AŽ ve Stareí  ČČerveneí  Vodeč , ŽČ uloveí , v Jesenííku atd.

ÚÚ plnaí  uzavíírka  - 2. etapa v termíínu 13..8.2018 – 31.10.2018

- Autobusuů m  linkoveí  osobníí dopravy bude umozčnečn pruů jezd stavbou na sil. II/455, 
uzavrčen vsčak bude most 455-001, kde autobusuů m  linkoveí  osobníí dopravy nebude 
umozčnečn pruů jezd. Autobusy budou vedeny po objíízdneí  trase z AŽ  Supííkoviče ,, kolonky
po MK obči Supííkoviče, na sil. III/4578 s napojeníím na staívajííčíí trasu linky prčed AŽ 
Velkeí  Kuneč tiče,, Frantisčkov a daí le dle platnyíčh ličenčíí a jíízdnííčh rčaíduů . Objíízdnaí  trasa je 
obousmečrnaí . AŽ Supííkoviče,, kolonky ve smečru na Jeseníík bude doččasneč  prčesunuta čča 
o 200m vprčed ve smečru jíízdy. Vsčečhny AŽ budou obslouzčeny dle platnyíčh jíízdnííčh rčaíduů .

- Prčesneí  umíístečníí dopravníího značčeníí  označčujííčíího prčemíístečnou AŽ Supííkoviče,, kolonky
musíí byí t projednaneí  s prčííslusčnyím dopravníím inspektoraí tem Poličie ČČeskeí  republiky a 
stanoveno prčečhodnou uí pravou provozu na pozemnííčh komunikačííčh.

- Objíízdnou trasu je trčeba prčizpuů sobit  rozmečrovyím vlastnostem autobusu, je trčeba 
začhovat minimaí lníí sč íírč i 2,75m, zpevnit  povrčh vozovky na pruů jezd vozidel nad 12 tun. 
Po čeleí  deí lče  objíízdneí  trasy je trčeba vysekat več tve zasahujííčíí do vozovky, prči vyí jezdu z 
MK je trčeba  po praveí  straneč   odstranit kerče, aby bylo zajisčtečno bezpeččneí  odboččeníí z MK
a na MK.
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- ŽČ aídaíme o zkraíčeníí termíínu realizače uí plneí  uzavíírky pro linkovou osobníí dopravu na čo
mozčnaí  nejkratsčíí dobu, a to vzhledem ke skuteččnosti, zče objíízdnaí  trasa  neníí zčela 
vhodnaí  pro autobusy vzhledem k jejičh tonaí zč i a rozmečrovyím vlastnostem. 

11. Dopravči  ARRIVA MORAVA a.s.  vzniknou v souvislosti  s  1.  etapou  uí plneí  uzavíírky zvyísčeneí  
ztraí ty, v souvislosti s 2. etapou uí plneí  uzavíírky zvyísčeneí  ztraí ty nevzniknou.

12. Dopravče ARRIVA MORAVA a.s. zajistíí informovanost čestujííčíí verčejnosti o zmečnaíčh  v dopravníí
obsluzčnosti,  a  to  vyvečsčeníím   prčííslusčneí   informače  v  prostoru  doččasneč  neobsluhovanyíčh,  
naíhradnííčh čči prčemíístečnyíčh AŽ a v autobusečh na dotččenyíčh linkaíčh.

13. ŽČ aídaíme  aby  v  prčíípadeč  jakyíčhkoliv  zmečn   v  termíínečh  byl  informovaín  dopravče  ARRIVA  
MORAVA a.s. (tel. 724 046 907) a daí le dopravníí uí rčad (tel. 585 508 313 a KIDSOK (tel. 587 336 
655 alespoň 7 dnů předem.

14. Vzhledem  k  prčíístupoveí  česteč  na  sklaídku  komunaí lníího  odpadu,  je  zhotovitel  povinen  
informovat dotččeneí  sluzčby, tj. Tečhničkeí  sluzčby Jeseníík a.s., o zmečnaí čh prčíístupu na sklaídkaí čh 
min 3 dny prčedem.

15. Nutnaí  komunikače  mezi  zhotovitele  a  rezidenčíí  u  Jezera,  kdy  nebude  mozčneí  vjet  k  teí to  
rezidenči.

16. ŽČ aídaíme o zvyísčenyí  poličejníí dozor na komunikačííčh zvlaí sčteč  prči 2.uzavíírče.

17. Obeč Mikuloviče pozčaduje prčed zahaí jeníím uzč íívaí níí  MK „Ú Letisčteč “  jako objíízdnou trasu pro  
autobusovou  dopravu  protokolaí rníí  prčedaíníí  teí to  MK  vččetneč  porčíízeníí  videozaí znamu.  Po  
ukonččeníí uzč íívaíníí  MK v raímči obj. Trasy bude MK protokolaí rneč  prčedaína zpeč t obči Mikuloviče. 
Prčíípadneí  sčkody vznikleí  uzč íívaíníím MK v raímči objíízdneí  trasy pro autobusy budou opraveny.

18. Dopravníí značčku IP 10a doplnit o dodatkovou tabulku s informačíí o vzdaí lenosti začčaí tku uí plneí  
uzavíírky od míísta umíístečníí DŽ

19. Dopravníí značčku IP 10a doplnit takeí , společčneč  s dodatkovou tabulkou o vzdaí lenosti začčaí tku  
uí plneí  uzavíírky od míísta umíístečníí dopravníí značčky, ze smečru prčííjezdu po silniči III/4551 od  
Hradeč – Novaí  Ves.

20. Úzavíírka bude označčena dle stanoveníí prčečhodneí  uí pravy provozu vydaneí  silniččníím spraívníím 
uí rčadem. Označčeníí  zabezpeččíí  zčadatel na svuů j naíklad a bude odpovíídat za jeho stav po dobu  
trvaíníí uzavíírky.

21. Obeč Supííkoviče zčaídaí  o  striktníí  dodrzčeníí  uvedenyíčh termíínuů ,  v  prčíípadeč  prodlouzčeníí  doby  
uzaívečry pozčadujeme neprodleneí  sdeč leníí teí to skuteččnosti.

22. Ža pruů bečh uzavíírky zodpovíídaí : PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČ 43000560 , 
p. Miroslav Koníček, tel: 724 639 340 

 

ÚÚ ččastnííči rčíízeníí na nečzč  se vztahuje rozhodnutíí spraívníího orgaínu (§ 27 odst. 1 spraívníího rčaídu):

-   PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha, IČ 43000560 

Odůvodnění:

ŽČ adatel (PORR a.s.,  Dubečská 3238/36,  100 00 Praha,  IČ 43000560 v zastoupení  SEKNE  spol.  s  r.o.,
Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČ 62363701) dne 26.6.2018 podal v souladu s § 39 odst. 1 provaídeččíí
vyhlaí sčky zčaídost o povoleníí uí plneí  uzavíírky 1. etapa ( sil. II/455) Pííseččnaí  – Supííkoviče, 2. etapa most  v
dolníí  ččaí st  obče  Supííkoviče.,  z  duů vodu  realizače  stavby  „Silnice  II/455  a  III/4578  Písečná  –  Velké
Kunětice“, v termíínu 1. etapa  od 30.7.2018 do 12.8.2018, 2. etapa od 13.8.2018 do 31.10.2018. Dnem
podaíníí  zčaí dostíí  bylo zahaí jeno rčíízeníí o povoleníí  uzavíírky pozemnííčh komunikačíí  podle § 24 zaíkona.
Bečhem  rčíízeníí  byla  silniččníímu  spraívníímu  uí rčadu  dne  19.7.2018  doruččena  zčaídost  o  zmečnu  začčaí tku
termíínu 1. etapy  uzavíírky a to na 30.7.2018.
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Souččaí stíí zčaí dosti byly tyto hlavníí dokumenty: 
- odsouhlasenaí  situače Poličiíí ČČR
- plnaí  moč
- vyjaídrčeníí obče Pííseččnaí
- vyjaídrčeníí obče Supííkoviče
- vyjaídrčeníí obče Mikuloviče
- Vyjaídrčeníí ARRIVA MORAVA a.s.
- Harmonogram praíče
- Vyjaídrčeníí RČ SD
- vyjaídrčeníí KÚOK – ODSH – oddeč leníí dopravy
- vyjaídrčeníí firem MAREOS s.r.o. a KARETA s.r.o

Silniččníí  spraívníí  uí rčad píísemnostíí ze dne 27.6.2018 v souladu s § 47 odst. 1 spraívníího rčaídu, oznaímil
zahaí jeníí rčíízeníí uí ččastnííkuů m rčíízeníí a dotččenyím orgaínuů m a narčíízeníí uí stníího jednaíníí, ktereí  se konalo dne
10.7.2018 na Obečníím uí rčadeč  v Supííkovičííčh. Na tomto jednaíníí byl mimo jineí  rčesčen  probleím dopravníí
obsluzčnosti verčejneí  linkoveí  dopravy (objíízdneí  trasy, zastaívky a pod.)

Povoleníí dle § 24 odst. 2 zaíkona o uzavíírče rozhoduje prčííslusčníí silniččníí spraívníí uí rčad, v tomto prčíípadeč
po  projednaíníí  s  vlastnííkem  pozemnííčh  komunikačíí,  ktereí  majíí  byí t   uzavrčeny  a  s  občíí,  na  jejíímzč
zastaveneím uí zemíí maí  byí t uzavíírka povolena. 

Obdrzčeníím souhlasu vlastnííka dotččenyíčh pozemnííčh komunikačíí,  obče, na jejíímzč  zastaveneím uí zemíí
maí  byí t  uzavíírka  povolena,  byly  silniččníím  spraívníím  uí rčadem  shromaízčdečny  potrčebneí  podklady  pro
vydaíníí rozhodnutíí. Jelikozč  se v souladu s § 36 odst. 3 spraívníího rčaídu uí ččastnííči rčíízeníí píísemneč  vzdali
praíva vyjaídrčit se k podkladuů m rozhodnutíí, silniččníí spraívníí uí rčad upustil od vyízvy zčadateli na mozčnost
vyjaídrčit se k podkladuů m rozhodnutíí prčed jeho vydaíníím.

Silniččníí spraívníí uí rčad po shromaízčdečníí a posouzeníí vsčečh podkladuů , ktereí  byly souččaí stíí zčaí dosti a ktereí
mu byly v pruů bečhu rčíízeníí doruččeny, dospeč l ve spraívníím rčíízeníí k zaívečru, zče zčaídosti vyhovíí a uzavíírku
povolíí. 

ÚÚ ččastnííči rčíízeníí - dalsč íí dotččeneí  osoby (§ 27 odst. 2 spraívníího rčaídu):

- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Strčedisko uí drzčby SČumperk, IDDS: ur4k8nn
- Obec Supíkovice, |Supííkoviče 130, 790 51 Supííkoviče, IČČ : 00303429

- Obec Písečná, Pííseččnaí  123, 790 82 Pííseččnaí , IČČ : 00303160

- Obec Velké Kunětice, Velkeí  Kuneč tiče 146, 790 52 Velkeí  Kuneč tiče, IČČ : 00635952

- Obec Mikulovice, Hlavníí 5, 790 84 Mikuloviče, IČČ : 00303003 

K řízení byla předložena tato vyjádření a stanoviska:

• Obec Písečná, Pííseččnaí  123, 790 82 Pííseččnaí , IČČ : 00303160

      dne 9.7.2018, sp.zn. OP/0575/2018/03  – souhlas do protokolu s podmínkou

• Obec Velké Kunětice, Velkeí  Kuneč tiče 146, 790 52 Velkeí  Kuneč tiče, IČČ : 00635952

ze dne 20.6.2018, čč.j.: OVK/0374/2018 – souhlas   

ze dne 20.6.2018, čč.j.: OVK/0378/2018 – souhlas s podmínkou
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• Obec Mikulovice, Hlavníí 5, 790 84 Mikuloviče, IČČ : 00303003 

ze dne 5.4.2018, – souhlas 

• Obec Supíkovice, |Supííkoviče 130, 790 51 Supííkoviče, IČČ : 00303429

ze dne 25.6.2018 čč.j. OS/0525/2018 – souhlas s podmínkou

• firma MAREOS s.r.o, Krnovskaí  1877/51, 792 01 Bruntaí l, IČČ : 28630211

ze dne 13.7.2018 – souhlas

• firma KARETA s.r.o, Krnovskaí  1877/51, 792 01 Bruntaí l, IČČ : 28630211

ze dne 13.7.2018 - souhlas
• Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Šumperk
 ze dne 10.7.2018 -  souhlas

• Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník                               
ze dne 16.7.2018, čč.j. KRPM – 79617/ČČ J – 2018 – 1411106 - souhlas

• Krajský úřad olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH (dopravní úřad)                                         
ze dne 17.7.2018, čč.j.: KÚOK 77496/2018 – souhlas s podmínkami 

• Ředitelství silnic a dálnic, Správa Olomouc, Wolkerova 545 790 11 Olomouc                            
ze dne 21.6.2018 – souhlas

Poučení:

Proti  tomuto  rozhodnutíí  se  lze  odvolat  do  15  dnuů  ode  dne  jeho  doruččeníí  ke  Krajskeímu  uí rčadu
Olomoučkeího kraje, a to podaíníím uččinečnyím u Mečstskeího uí rčadu Jeseníík, odboru dopravy a silniččníího
hospodaí rčstvíí.

Ing. Josef Liberda
vedoučíí odboru dopravy a silniččníího hospodaí rčstvíí

Upozornění:

Pokud  si  to  vyzčaídaí  verčejnyí  zaí jem,  muů zče  Mečstskyí  uí rčad  Jeseníík,  odbor  dopravy  a  silniččníího
hospodaí rčstvíí, podmíínky tohoto rozhodnutíí doplnit nebo pozmečnit.

Pokud budou porusčovaíny podmíínky stanoveneí  v tomto rozhodnutíí, silniččníí spraívníí uí rčad rozhodne o
odneč tíí povoleníí. ŽČ adateli, ktereímu bylo odnč ato povoleníí ke zvlaí sčtníímu uzč íívaíníí, lze udeč lit povoleníí ke
zvlaí sčtníímu  uzč íívaíníí  na  zaíkladeč  znovu  podaneí  zčaí dosti  nejdrčííve  po  uplynutíí  trčíí  let  ode  dne,  kdy
rozhodnutíí o odneč tíí povoleníí ke zvlaí sčtníímu uzč íívaíníí nabylo praívníí moči.
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č.j. MJ/39249/2018

Poplatek:
Spraívníí poplatek podle zaíkona čč. 634/2004 Sb., o spraívnííčh poplatčííčh, ve znečníí pozdeč jsč ííčh prčedpisuů ,
se nevymečrčuje.

Obdrží:
Účastníci řízení:
1. SEKNE  spol. s r.o., Hamerskaí  12, 772 00 Olomouč, IČČ  62363701
2. Spraíva silnič Olomoučkeího kraje, p.o., Strčedisko uí drzčby SČumperk, IDDS: ur4k8nn
3. Obeč Supííkoviče, IDDS: sčvbj9r 
4. Obeč Pííseččnaí , IDDS: 6mebuay
5. Obeč Velkeí  Kuneč tiče: IDDS: tdaa7nw 
6. Obeč Mikuloviče: IDDS: 9fmbčrk
7. RČ editelstvíí silnič a daí lnič ČČR, Spraíva Olomouč,IDDS: zjq4rhz

 
Dotčené orgány:
8. Krajskeí  rčeditelstvíí poličie Olomoučkeího kraje, Dopravníí inspektoraí t Jeseníík, IDDS: 6jwhpv6
9. Krajskyí  uí rčad Olomoučkeího kraje, odbor dopravy a SH (dopravníí uí rčad), IDDS: qiabfmf

Na vědomí:
10. Hasiččskyí  zaí čhrannyí  sbor Olomoučkeího kraje, ÚÚ O Jeseníík, IDDS: ufiaa6d
11. Ždravotničkaí  zaí čhrannaí  sluzčba Olomoučkeího kraje, p.o., ÚÚ O Jeseníík, IDDS: j9ymvs2
12. ARRIVA MORAVA a.s., Oblast Jeseníík, IDDS: pbbgvqx
13. PORR a.s., Dubeččskaí  3238/36, 100 00 Praha, IČČ  43000560

6/6


	Místo: 1. etapa ( sil. II/455) Písečná – Supíkovice

