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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný
podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "zákona o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal podle § 24
zákona o pozemních komunikacích žádost o povolení uzavírky provozu pozemních komunikací
a nařízení objížďky, kterou dne 17.02.2021 podal(a) Skanska a.s., IČO 26271303, Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha (dále jen „žadatel"), kterého zastupuje SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701,
Hamerská 304/12, 772 00 Olomouc, a na základě tohoto přezkoumání a projednání podle § 24
odst. 2 zákona o pozemních komunikacích rozhodl v souladu s § 24 odst. 3 zákona o pozemních
komunikacích takto:
I. povoluje
úplnou uzavírku provozu na silnicích III. třídy č. 31545, 31547 a 3706 v obcích Rohle a Kamenná
v rámci akce „Sil. III/31545, III/31547 a III/3706 v obcích Rohle a Kamenná“ takto:
1. etapa v termínu: 15.03.2021 – 09.05.2021
2. etapa v termínu: 26.04.2021 – 12.07.2021 (začne až po ukončení 1. etapy)
1. etapa
Silnice III/3706 intravilán obce Rohle; cca 720 m
Silnice III/31545 od křižovatky se silnicí III/31547 po konec obce Rohle; cca 720 m
Silnice III/31545 intravilán obce Kamenná v km 9,753 - 10,090; cca 337 m
2. etapa
Silnice III/31545 intravilán obce Kamenná v km 8,853 - 9,753; cca 900 m
Silnice III/31545 intravilán obce Rohle v km 7,300 - 8,340; cca 1,04 km
Silnice III/31547 od křižovatky se silnicí III/31545 po konec obce Rohle; cca 400 m.
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II. nařizuje objížďku
1. etapa
Po silnicích III/31549 Veleboř, Klopina, III/31546, III/31545 Police, II/315 Dubicko, Hrabová,
Leština, Lesnice, III/3706 Rohle a zpět (+ vyznačení v situaci – viz přílohy).
2. etapa
Po silnicích III/31549 Veleboř, Klopina, III/31546, III/31545 Police, II/315 Dubicko, Hrabová,
Leština, Lesnice, Brníčko, III/3708 Benkov, Obědné, III/31545 Kamenná a zpět (+ vyznačení
v situaci – viz přílohy).

III. stanovuje podmínky
1. Žadatel zajistí, aby objízdná trasa byla pro převáděnou dopravu ve vyhovujícím stavu, a to po
celé období trvání objížďky.
2. V předmětném úseku musí být zajištěn bezpečný průchod pro pěší, přístup k sousedním
nemovitostem bude umožněn.
3. Žadatel zajistí na vlastní náklady osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní
značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního
značení po celou dobu uzavírky. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové
trasy, bude provedeno podle níže uvedených Stanovení přechodné úpravy provozu:
3.1. MěÚ Zábřeh, č.j. 2021/1543/DO-MUZB-6 ze dne 02.03.2021
3.2. MěÚ Zábřeh, č.j. 2021/1543/DO-MUZB-16 ze dne 10.03.2021
3.3. MěÚ Šumperk čj.: MUSP 25021/2021 ze dne 01.03.2021
3.4. MěÚ Mohelnice č.j. MUMO-OSU/5334/21 ze dne 24.02.2021
Žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených v těchto stanoveních.
4. Budou splněny podmínky dotčeného dopravního úřadu, tj. Krajského úřadu Olomouckého
kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy, uvedené ve
vyjádření č.j. KUOK 29753/2021 ze dne 10.03.2021
4.1 Realizací úplných uzavírek budou dotčeny linky veřejné linkové dopravy 930212, 930229,
932271, 932272 a 932284, které jsou provozovány na základě smluv o veřejných službách
v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. Dále bude dotčena linka zvláštní
linkové dopravy 930608 provozovaná dopravcem RB Global Logistik s.r.o., 789 01, Rájec
140. Dotčené spoje výše uvedených linek budou po dobu uzavírek vedeny následovně.
4.2 Etapa I. v termínu od 15. 3. 2021 do 9. 5. 2021 – úplná uzavírka sil. III/31545 v Kamenné
(od ŽDB v obci po konec obce směr Obědné) a sil. III/31545 a III/3706 v Rohli (od křiž.
směr Nedvězí po konec obce směr Janoslavice a i Strupšín)
Předmětným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům výše uvedených linek,
které budou vedeny po objízdných trasách uvedených níže. Z důvodu zajištění alespoň
částečného rozsahu dopravní obslužnosti Strupšína (místní část obce Brníčko),
dojde k úpravě vedení i na spojích linky 930212. Janoslavice (místní část obce Rohle)
nebudou po dobu 1. etapy obsluhovány. V obci Rohle na hřišti u ZŠ bude docházet
k otáčení autobusů veřejné linkové dopravy, bude zde obsluhována autobusová zastávka
(dále jen „AZ“) Rohle,,střední zast., jež bude na dobu 1. etapy přemístěna poblíž ZŠ a mostu
přes potok Rohelnice.
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Linka 930212
Spoj č. 9 bude prodloužen z AZ Brníčko,,rozc. po sil. III/3706 na AZ Brníčko,,dol.zast. a dále
do Strupšína na AZ Brníčko,Strupšín,rest.
Spoj č. 19 bude prodloužen z AZ Brníčko,,rozc. po sil. III/3706 na AZ Brníčko,,dol.zast. a dále
do Strupšína na AZ Brníčko,Strupšín,rest. a zpět přes AZ Brníčko,,dol.zast. na AZ
Brníčko,,rozc., kde bude spoj ukončen.
Spoj č. 2 bude veden z AZ Brníčko,,rozc. po sil. III/3706 na AZ Brníčko,,dol.zast. a dále do
Strupšína na AZ Brníčko,Strupšín,rest. a zpět přes AZ Brníčko,,dol.zast. na AZ Brníčko,,rozc.
a dále po trase dle platné licence a jízdního řádu.
Spoj č. 12 bude začínat na AZ Brníčko,Strupšín,rest. a po sil. III/3706 přes AZ
Brníčko,,dol.zast. na AZ Brníčko,,rozc. a dále po trase dle platné licence a jízdního řádu.
Linka 930229
Dotčené spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase z AZ Libina,Obědné,kostel po
sil. III/31545 a sil. III/31547 do Nedvězí s obsluhou náhradní AZ Rohle,Nedvězí a dále do
Rohle a po sil. III/31545 do Kamenné na AZ Kamenná,,ŽD.
AZ Rohle,Nedvězí,rozc. nebude obsluhována a bude nahrazena AZ Rohle,Nedvězí. Dále
budou navíc obsluhovány AZ Rohle,,samota, Rohle,,střední zast., Rohle,,dol.zast.
a Kamenná,,rozc.Veleboř.
Linka 932271
Spoje č. 3, 9, 11, 13, 15, 2, 4 a 12 budou vedeny po obousměrné objízdné trase
z AZ Leština,,ObÚ, po sil. II/315 do Hrabové, Dubicka, Police, sil. III/31545 a sil. III/31546 do
Klopiny, po sil. III/31549 přes Veleboř a po sil. III/31545 do Rohle, zde po MK na hřiště u ZŠ,
kde se otočí, s obsloužením přemístěné AZ Rohle,,střední zast., zpět na sil. III/31545 na AZ
Rohle,,dol.zast. a dále dle platné licence a jízdního řádu. AZ Lesnice,,sokolovna,
Lesnice,,náves, Brníčko,,rozc., Brníčko,,dol.zast., Brníčko,Strupšín,rest., Rohle,,hor.zast.,
Rohle,,samota, Rohle,Nedvězí a Rohle,Nedvězí,rozc. nebudou obsluhovány bez náhrady.
Na spoji č. 11 nebudou bez náhrady obsluhovány AZ Rohle,Janoslavice,kaple
a Úsov,Bezděkov,škola.
Spoje č. 201, 202, 203, 205, 204, 10 a 206 budou vedeny po obousměrné objízdné trase
z AZ Brníčko,,rozc. zpět po sil. II/370 do Lesnice a Leštiny, po sil. II/315 do Hrabové,
Dubicka, Police, po sil. III/31545, III/31546 do Klopiny, po sil. III/31549 přes Veleboř, po sil.
III/31545 do Rohle, zde po MK na hřiště u ZŠ, kde se otočí, s obsloužením přemístěné AZ
Rohle,,střední zast., zpět na sil. III/31545 na AZ Rohle,,dol.zast. a dále dle platné licence
a jízdního řádu. AZ Brníčko,,dol.zast., Brníčko,Strupšín,rest., Rohle,,hor.zast.,
Rohle,,samota, Rohle,Nedvězí a Rohle,Nedvězí,rozc. nebudou obsluhovány bez náhrady. Na
spojích č. 202 a 205 nebudou bez náhrady obsluhovány AZ Rohle,Janoslavice,kaple
a Úsov,Bezděkov,škola.
Spoj č. 5 bude začínat na přemístěné AZ Rohle,,střední zast. a bude veden po sil. III/31545
na AZ Kamenná,,ŽD a zpět po sil. III/31545, na sil. III/31549, III/31546 a III/31545 do
Bezděkova na AZ Úsov,Bezděkov,rest. a po otočení na MK dále po trase dle platné licence
a
jízdního
řádu.
AZ
Rohle,,samota,
Rohle,Nedvězí,
Rohle,Nedvězí,rozc.,
Rohle,Janoslavice,kaple a Úsov,Bezděkov,škola nebudou tímto spojem obsluhovány bez
náhrady.
Spoj č. 6 po otočení na MK v Bezděkově bude veden po objízdné trase
z AZ Úsov,Bezděkov,rest., po sil. III/31545, III/31546 do Klopiny, po sil. III/31549
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přes Veleboř, po sil. III/31545 do Rohle, zde po MK na hřiště u ZŠ, kde se otočí,
s obsloužením přemístěné AZ Rohle,,střední zast., zpět na sil. III/31545
na AZ Rohle,,dol.zast. a dále po této sil. do Kamenné na AZ Kamenná,,ŽD, zpět
po sil. III/31545, na sil. III/31549, III/31546, III/31545 do Police, na sil. II/315 přes Dubicko,
Hrabovou a Leštinu na AZ Leština,,ObÚ a dále dle platné licence a jízdního řádu. AZ
Lesnice,,sokolovna, Lesnice,,náves, Brníčko,,rozc., Brníčko,,dol.zast., Brníčko,Strupšín,rest.,
Úsov,Bezděkov,škola,
Rohle,Janoslavice,kaple,
Rohle,,hor.zast.,
Rohle,,samota,
Rohle,Nedvězí a Rohle,Nedvězí,rozc. nebudou tímto spojem obsluhovány bez náhrady.
Linka 932272
Dotčené spoje budou v Rohli obsluhovat AZ Rohle,,střední zast. v přemístěné poloze.
Linka 932284
Spoje č. 5 a 6 budou v Rohli obsluhovat přemístěnou AZ Rohle,,střední zast.
Spoje č. 1, 3, 7, 9, 11, 2, 4 a 8 budou vedeny po obousměrné objízdné trase, po otočení na
místní komunikaci (dále jen „MK“) v Bezděkově z AZ Úsov,Bezděkov,rest. po sil. III/31545,
III/31546 do Klopiny, po sil. III/31549 přes Veleboř, po sil. III/31545 do Rohle, zde po MK na
hřiště u ZŠ, kde se otočí, s obsloužením přemístěné AZ Rohle,,střední zast., zpět na sil.
III/31545 na AZ Rohle,,dol.zast. a dále po této sil. do Kamenné na AZ Kamenná,,ŽD. AZ
Úsov,Bezděkov,škola a Rohle,Janoslavice,kaple nebudou obsluhovány bez náhrady.
Spoj č. 10 bude veden po objízdné trase od AZ Rohle,,dol.zast. po sil. III/31545, po MK na
hřiště u ZŠ, kde se otočí, s obsloužením přemístěné AZ Rohle,,střední zast., zpět na sil.
III/31545 na AZ Rohle,,dol.zast. a dále po této sil. a sil. III/31549 přes Veleboř do Klopiny na
AZ Klopina,,ObÚ a dále dle platné licence a jízdního řádu. AZ Úsov,Bezděkov,škola,
Úsov,Bezděkov,rest.,
Rohle,Janoslavice,kaple
a
Police,,rozc.Bezděkov
nebudou
obsluhovány bez náhrady.
Linka 930608
Linka 930608 zvláštní linkové dopravy bude respektovat oficiální objízdnou trasu,
která bude stanovena v rozhodnutí o povolení předmětné uzavírky. AZ Rohle,,hor.zast.
a Rohle,,střední zast. nebudou po dobu I. etapy touto linkou obsluhovány bez náhrady.
Na dobu I. etapy úplné uzavírky budou pro dotčené linky veřejné linkové dopravy vydány
výlukové jízdní řády (vyjma linky 932272, pro kterou bude vydáno přepravní opatření),
ve kterých bude pro konkrétní spoje upřesněna jejich časová poloha a jejich vedení, včetně
obsluhy jednotlivých AZ. V rámci výlukových jízdních řádů může v důsledku změny
trasování některých spojů dojít ke změně pořadí obsluhy stávajících nácestných AZ. Výše
uvedený popis vedení dotčených linek po dobu uzavírky je základní.
4.3

Etapa II. v termínu od 26. 4. 2021 do 12. 7. 2021 – úplná uzavírka sil. III/31545 v Kamenné
(od ŽDB v obci po konec obce směr Veleboř) a sil. III/31545 a III/31547 v Rohli (od křiž.
směr Nedvězí včetně po křiž. směr Veleboř)
Předmětným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 932271, 932272
a 932284, které budou vedeny po objízdných trasách uvedených níže. Z důvodu
neprůjezdnosti křižovatky v Rohli směr Nedvězí nebudou osada Rohle Samota a obec
Nedvězí po dobu 2. etapy obsluhovány. V obci Rohle bude AZ Rohle,,střední zast. v obou
směrech přemístěna do prostoru na sil. III/31545 ve směru na Janoslavice, za křižovatku se
sil. III/3706. V křižovatce sil. III/31545 a III/31549 (Rohle x Kamenná x Veleboř) se budou
autobusy otáčet na přilehlé zpevněné ploše, kde zhotovitel stavby vyčlení a upraví plochu
pro BUS.
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Linka 932271
Dotčené spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase z AZ Rohle,,hor.zast. po sil.
III/3706 a III/31545 na přemístěnou AZ Rohle,,střední zast. a dále po této
sil. přes Janoslavice a Bezděkov u Úsova, po sil. III/31546 do Klopiny a po sil. III/31549 přes
Veleboř, na sil. III/31545 na AZ Kamenná,,rozc.Veleboř a po otočení zpět dle platné licence
a jízdního řádu.
AZ Rohle,,dol.zast., Rohle,samota, Rohle,Nedvězí, Rohle,Nedvězí,rozc. a Kamenná,,ŽD
nebudou obsluhovány bez náhrady.
Linka 932272
Spoje č. 3, 13, 14, 17, 20 a 21 budou končit nebo začínat na AZ Kamenná,,rozc.Veleboř. AZ
Rohle,,dol.zast., Rohle,,střední zast. a Kamenná,,ŽD nebudou obsluhovány bez náhrady.
Spoje č. 12 a 19 budou končit nebo začínat na AZ Kamenná,,rozc.Veleboř. AZ Kamenná,,ŽD
nebude obsluhována bez náhrady.
Spoj č. 2 se bude otáčet na AZ Kamenná,,rozc.Veleboř a nebude zajíždět do Kamenné. AZ
Kamenná,,ŽD nebude obsluhována bez náhrady.
Linka 932284
Spoje č. 5 a 6 budou končit nebo začínat na AZ Kamenná,,rozc.Veleboř. AZ Rohle,,dol.zast.
a Rohle,,střední zast. nebudou obsluhovány bez náhrady.
Spoje č. 1, 7, 9, 11, 4, 8 a 10 budou končit nebo začínat v Rohli na přemístěné AZ
Rohle,,střední zast. nebo budou v Klopině z AZ Klopina,,ObÚ odkloněny na sil. III/31549
přes Veleboř a na sil. III/31545 na AZ Kamenná,,rozc.Veleboř, kde budou končit či začínat.
AZ Kamenná,,ŽD a Rohle,,dol.zast. nebudou obsluhovány bez náhrady.
Linka 930608
Linka 930608 zvláštní linkové dopravy bude respektovat oficiální objízdnou trasu,
která bude stanovena v rozhodnutí o povolení předmětné uzavírky. AZ Rohle,,dol.zast.
a Kamenná,,ŽD nebudou po dobu II. etapy touto linkou obsluhovány bez náhrady.
Na dobu II. etapy úplné uzavírky budou pro dotčené linky veřejné linkové dopravy vydány
výlukové jízdní řády, ve kterých bude pro konkrétní spoje upřesněna jejich časová poloha
a jejich vedení, včetně obsluhy jednotlivých AZ. V rámci výlukových jízdních řádů může
v důsledku změny trasování některých spojů dojít ke změně pořadí obsluhy stávajících
nácestných AZ. Výše uvedený popis vedení dotčených linek po dobu uzavírky je základní.
4.4

V případě jakýchkoliv změn v termínech úplných uzavírek musí zhotovitel stavby
bez zbytečného odkladu, nejméně 10 dní předem, informovat dopravce
ARRIVA MORAVA a.s. (tel. 597 827 382, 724 046 895) a RB Global Logitik s.r.o. (tel. 777
797 840), příspěvkovou organizaci KIDSOK (tel. 587 336 655, 770 173 126) a dopravní úřad
(tel. 585 508 313).

5. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž
žádost byla uzavírka povolena
6. Po dobu uzavírky budou stavební práce prováděny v nejkratší možné době tak, aby omezení
provozu uzavírkou bylo minimalizováno.
7. Vozidlům integrovaného záchranného systému bude v důvodných případech umožněna
obsluha uzavírkou dotčeného území.
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8. Zahájení, ukončení i případné přerušení uzavírky, včetně etap, musí být žadatelem,
neprodleně oznámeno složkám – operačnímu a informačnímu středisku - integrovaného
záchranného systému. Při ukončení musí být současně odstraněna zařízení, označení apod.
uzavírky a musí být zajištěno původní značení ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Žadatel zajistí včasné seznámení odpovědné osoby s jejími povinnostmi a s podmínkami
tohoto rozhodnutí.
10. Osoba/pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Skanska a.s., IČ 262713030
℡ Ing. David Košťálek, tel. č. 737 255 851.
Účastník řízení, na nějž se vztahuje rozhodnutí dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha
Odůvodnění:
Žadatel dne 17.02.2021 podal žádost o povolení předmětné uzavírky provozu na pozemních
komunikacích – výše specifikovaných silnic III. třídy, s objížďkou po výše uvedených silnicích.
Součástí žádosti byla plná moc k zastupování žadatele a pověření k zastupování statutárního
orgánu zmocněnce, žadatel na žádosti také potvrdil, že se § 36 odst. 3 správního řádu se vzdává
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Žadatel dále doložil vyjádření majetkového správce
uzavírkou i objížďkou dotčených silnic, tj. Správa silnic Olomouckého kraje p.o., které pod zn.:
SSOK-ŠU 3605/2021 vydalo dne 23.02.2021 Středisko údržby Šumperk (které silniční správní
úřad následně i obdržel dne 24.02.2021), ve kterém se na základě § 36 odst. 3 správního řádu
se vzdala práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasí s jeho vydáním, a tímto lze
s přihlédnutím k § 6 odst. 2 správního řádu žádost považovat za projednanou ve smyslu § 24
odst. 2) písm. a) zákona o pozemních komunikacích. Související stanovení přechodné úpravy
provozu vydal Městský úřad Zábřeh na základě žadatelem podané žádosti dne 02.03.2021 pod
č.j. 2021/1534/DO-MUZB-6, a dále dne 10.03.2021 pod č.j. 2021/1534/DO-MUZB-16 stanovení
týkající se po dobu předmětné uzavírky provozních autobusových zastávek v obci Rohle. Žadatel
doložil související stanovení dopravního značení čj.: MUSP 25021/2021, které dne 01.03.2021
vydal Odbor dopravy MěÚ Šumperk; a stanovení přechodné úpravy provozu, které dne
24.02.2021 vydal Odbor stavebního úřadu MěÚ Mohelnice pod č.j. MUMO-OSU/5334/21. Dále
žadatel doložil vyjádření uzavírkou a objížďkou dotčených obcí, které se na základě § 36 odst. 3
správního řádu vzdaly práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a souhlasí s jeho vydáním,
a tímto správní orgán s přihlédnutím k ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu žádost považuje
věc za projednanou ve smyslu § 24 odst. 2) písm. b) zákona o pozemních komunikacích: Obec
Rohle ze dne 01.03.2021; Obec Kamenná ze dne 01.03.2021; Obec Dlouhomilov ze dne
17.02.2021; Obec Brníčko ze dne 08.03.2021; Obec Leština zn.: OÚLeš-0087/2021 ze dne
19.02.2021; Obec Lesnice ze dne 18.02.2021; Obec Hrabová ze dne 08.03.2021; Obec Dubicko
zn.. OUDU 253/2021 dne 23.02.2021; Obec Klopina zn.. OÚK0142/2021 ze dne 24.02.2021;
Obec Police ze dne 08.03.2021.
Dnem podání žádosti bylo dle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení zahájeno. Silniční správní úřad dle § 47 odst.
1 správního řádu oznámil dne 22.02.2021 zahájení řízení o předmětu žádosti všem jemu
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům písemností č.j. 2021/1543/DO-MUZB-2, v níž
vyhlásil, že účastníci řízení mohou činit úkony ve lhůtě do 12 dnů ode dne doručení. Lhůta byla
stanovena z důvodu dodržení zásady rychlosti v souladu s ustanovením § 36 odst. 1 správního
řádu a vzhledem k požadovanému datu započetí uzavírky a objížďky.
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Policie České republiky svůj souhlas s předmětnou uzavírkou uvedla ve stanovisku DI Šumperk
č.j. KRPM-23499-1/ČJ-2019-140906 ze dne 23.02.2021 a silniční správní úřad s přihlédnutím
k ust. § 6 odst. 2 správního řádu tímto považuje žádost za projednanou ve smyslu § 24 odst. 2)
písm. d) zákona o pozemních komunikacích.
Dne 03.03.2021 správní orgán obdržel od Obce Rohle (ze dne 02.03.2021) vyjádření, že souhlasí
s navrženou úplnou uzavírkou provozu a objížděk, v termínech 1. a 2. etapy výše uvedené
stavby, s možností dopravní obslužnosti IDSOK autobusové zastávky Rohle,Janoslavice,kaple.
Silniční správní úřad k tomu uvádí, že dopravní obslužnost řešil dopravní úřad, a jeho podmínky
jsou uvedené v podmínce č. 4 tohoto rozhodnutí. Dále MěÚ Zábřeh vydal 10.03.2021 již výše
popsané stanovení č.j. 2021/1534/DO-MUZB-16, týkající se po dobu předmětné uzavírky
provozních autobusových zastávek v obci Rohle.
Dne 11.03.2021 silniční správní úřad obdržel vyjádření č.j. KUOK 29753/2021 Krajského úřadu
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy, jako
příslušného dopravního úřadu, ze dne 10.02.2021, obsahující souhlas s povolením úplných
uzavírek na předmětných komunikacích, pokud budou splněny v něm uvedené podmínky.
Podmínky č. 1 – 3 a č. 5 dopravního úřadu jsou uvedeny výrokové části tohoto rozhodnutí
v podmínkách pod č. 4.
Podmínka dopravního úřadu č. 4, aby přesné umístění dopravního značení označujícího
přemístěné AZ bylo projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie České republiky
a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bylo splněno – MěÚ
Zábřeh žadatelem navrženou přechodnou úpravou provozu týkající se po dobu etap uzavírky
přemístěných AZ projednal dle § 77 odst. 3) zákona o silničním provozu s dotčeným orgánem, tj.
dle dikce § 77 odst. 2. písm. b) zákona o silničním provozu s policií. Policie České republiky
následně stanoviskem č.j. KRPM-28231-1/ČJ-2021-140906, které dne 09.03.2021 vydal
Dopravní inspektorát Šumperk, souhlasila s tímto stanovením přechodné úpravy provozu,
a MěÚ Zábřeh jej pod č.j. č.j. 2021/1534/DO-MUZB-16 vyhotovil dne 10.03.2021.
Podmínkou č. 6 dopravní úřad žádá silniční správní úřad, aby uvedl v rozhodnutí o povolení
uzavírek výše uvedené podmínky, změny v obsluze AZ a objízdné trasy pro autobusy, protože
po dobu uzavírek nahrazují trasy stanovené v udělených licencích, což je splněno a vše
požadované je uvedeno v podmínce č. 4 tohoto povolení; dále dopravní úřad žádá o zaslání
rozhodnutí o povolení uzavírek zdejšímu dopravnímu úřadu, dopravcům ARRIVA MORAVA a.s.
a RB Global Logistik s.r.o. a příspěvkové organizaci KIDSOK – čemuž silniční správní úřad vyhověl
– viz rozdělovník; dopravcům v linkové osobní dopravě, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je
tato doprava provozována a jsou-li silničnímu správnímu úřadu tito dopravci známi, silniční
správní úřad je povinen rozhodnutí neprodleně oznámí i dle dikce § 24 odst. 5 písm. c) zákona
o pozemních komunikacích.
Podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad žádost
o uzavírku projedná s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem
pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, s obcí, na jejímž zastavěném území má
být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní
komunikaci, na níž je umístěna dráha, s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po
silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci. Silniční správní úřad na
základě výše uvedeného, vzhledem k tomu, že žádost o povolení předmětné uzavírky
obsahovala náležitosti stanovené § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ji posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) až b) zákona
o pozemních komunikacích (neboť nejde o pozemní komunikaci na ní je umístěna dráha), po
shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení usoudil, že vydáním rozhodnutím nebudou
krácena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
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rozhodnutí. Silniční správní úřad při rozhodování dbal v souladu s ustanovením § 2 odst. 4)
správního řádu, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo
okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při projednávání skutkově shodných nebo
podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním u úřadu podepsaného.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo
jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ivana Chládková
referentka
Oprávněná úřední osoba pro vyřizování: Ivana Chládková
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ivana Chládková

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Upozornění:
Nedodržení termínů, nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí, bude posuzováno podle
zákona o pozemních komunikacích jako správní delikt, s možností sankce až do výše 500.000 Kč.

Příloha:
1) Situace 1. etapy uzavírky s objížďkou, vč. DIO
2) Situace 2. etapy uzavírky s objížďkou, vč. DIO

Rozdělovník
navrhovatelé (doručenky)
1. SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2
zastoupení pro: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha
ostatní účastníci (doručenky)
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
3. Obec Rohle, IDDS: amvbbry
4. Obec Kamenná, IDDS: apfbsvi
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5. Obec Klopina, IDDS: rbyar9m
6. Obec Police, IDDS: u67asdc
7. Obec Dubicko, IDDS: xcpbejc
8. Obec Hrabová, IDDS: dvfbp5m
9. Obec Leština, IDDS: iqybmzk
10. Obec Lesnice, IDDS: zuhbm37
11. Obec Rohle, IDDS: amvbbry
12. Obec Brníčko, IDDS: mrwbe98
13. Obec Libina, IDDS: 82vbc4f
14. Obec Dlouhomilov, IDDS: c5pbi9t
dále obdrží
15. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6
16. Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH - oddělení veřejné dopravy, IDDS: qiabfmf
17. MěÚ Mohelnice - OSURI, Oddělení stavebního úřadu, IDDS: 6qtbthy
18. MěÚ Šumperk, Odbor dopravy, IDDS: 8bqb4gk
na vědomí
19. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx
20. RB Global Logistik s.r.o., IDDS: 3xcwfy9
21. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková
organizace, IDDS: idz9c2j

+ Info eMail: IZS
+ JSDI

Stránka 9 z 9

