
MĚSTSKÝ  ÚŘAD  JESENÍK
Odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�

Č� .j.: MJ/36135/2019
Sp.zn: MJ/31005/2019/06/ODSH/TOM

Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 15.7.2019

 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, 772 00 Olomouc, IČ: 70960399

ROZHODNUTÍ

Me�stsky�  u� r�ad Jesení�k, odbor dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�, jako silnič�ní� spra�vní� u� r�ad pr�í�slus�ny�  dle
§ 40 odst. 4 pí�sm. a) za�kona č�. 13/1997 Sb., o pozemní�čh komunikačí�čh, ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu5
(da� le  jen  „za�kon“),  ve  spra�vní�m  r�í�zení�  posoudil  z�a� dost  o  povolení�  u� plne�  uzaví�rky  pozemní�čh
komunikačí� (da� le jen „uzaví�rka“) podanou dne 17.6.2019, kterou podala pra�vnička�  osoba:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, 772 00 Olomouc, IČ: 70960399
v zastoupení: SEKNE spol. s r.o. Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČ: 62363701

 (da� le jen „z�adatel").  
 
Silnič�ní� spra�vní� u� r�ad na za�klade�  posouzení� vy�s�e uvedene�  z�a� dosti, 

po  projedna� ní�  s  vlastní�kem  dotč�eny�čh  pozemní�čh  komunikačí�,  ktere�  mají�  by� t  u� plne�  uzavr�eny
(Olomoučky�  kraj, v zastoupení� Spra�va silnič Olomoučke�ho kraje, p.o.,), rozhodl tak, z�e v souladu s § 24
za�kona a § 39 odst. 4 prova�de�čí� vyhla� s�ky,

p o v o l u j e
úplnou uzavírku 

Mí�sto: sil. č. II/369   st.km. cca 5.263 – 5,573 km, p.č. 1520/1  k.ú. Horní Lipová
Doba: dne 18.7.2019 od 8:30 do 21:00 hod
Du5 vod: realizace stavby  „II/369 Horní Lipová, opěrná zeď“
Akče: „II/369 Horní Lipová, opěrná zeď“
Na�vrh objí�zdne�  trasy:  po sil II/369 do obce Lipová – lázně, dále po sil. I/60 do Jeseníku, dále v 

pravo na sil. I/44 Bělá pod Pradědem, Loučná nad Desnou, Velké Losiny, 
Šumperk, II/446 Hanušovice, Branná, Ostružná a zpět obousměrně.

Pro částečnou a úplnou uzavírku se stanoví tyto podmínky:

1. Ž� adatel bude informovat silnič�ní� spra�vní�  u� r�ad (tel.: 584 498 402, 584 498 495 nebo e-mail:  
jiri.toman@mujes.čz)  bezprostr�edne�  pr�ed  započ�etí�m  uzaví�rky  a  bezprostr�edne�  po  konči  
uzaví�rky o jejičh ukonč�ení�.

2. Ž� adatel zajistí�, aby uzaví�rka byla vz�dy omezena na čo nejkrats�í� dobu.

Tel.: 584 498 402 e-mail: jiri.toman@mujes.čz www.jesenik.org
Masarykovo na� m 167/1, 790 01  Jesení�k
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3. Pr�i  uzaví�rče musí�  by� t  provedena takova�  opatr�ení�,  aby nemohla by� t  ohroz�ena bezpeč�nost a  
plynulost silnič�ní�ho provozu a čhodču5  na dotč�ene�  pozemní� komunikači.

4. V pr�í�pade�  potr�eby bude umoz�ne�n bezproble�movy�  pru5 jezd vozidel IŽS.
5. Ž� adatel  zajistí�,  aby  byla  po čelou dobu  uzaví�rka  r�a� dne�  tečhničky zabezpeč�ena,  aby byla  z  

hlediska provozu vyhovují�čí�  a  byl  umoz�ne�n pr�í�stup k sousední�m nemovitostem. Vznikne-li  
na� sledna�  s�koda, její� na�hrada se uskuteč�ní� na na�klady z�adatele.

6. Uzaví�rka bude označ�ena pr�ečhodny�m dopravní�m znač�ení�m dle vydane�ho stanovení�  ze dne  
15.7.2019, č�.j.: MJ/36126/2019.

7. Po pr�edme�tne�m u� seku komunikače je  v  uvedene�m termí�nu  vedena da� lkova�  linka 950151  
Jesení�k-Hradeč  Kra� love� -Praha  ver�ejne�  linkove�  dopravy  provozovana�  dopravčem  ARRIVA  
MORAVA a.s. a linka zvla� s�tní� linkove�  dopravy 930614 S�umperk-Hanus�oviče-Jidr�ičhov-Branna� -
Jesení�k, La� zne�  Priessnitz provozovana�  dopravčem ROBOTRIO s.r.o., Kra� leč 132, 788 20 Dolní�  
Stude�nky.  Po  dobu  u� plne�  uzaví�rky  nebude  autobusu5 m  linkove�  osobní�  dopravy  umoz�ne�n  
pru5 jezd a budou vedeny po obousme�rny�čh trasa� čh dle ní�z�e uvedene�ho.

8. Na linče 950 151 se u� plna�  uzaví�rka dotkne spoju5  č�. 5,6,2, a 4. Tyto spoje pojedou po objí�zdne�  
trase  z  autobusove�  zasta�vky  (da� le  jen  AŽ)  Jesení�k,,  aut.  na�dr.  Po  sil.  I/44 pr�es  Be� lou  pod  
Prade�dem, Louč�nou nad Desnou do Velky�čh Losin, zde po sil. III/3697 pr�es Ž� a� rovou a Puste�  
Ž� ibr�idoviče do Jindr�ičhova, zde po sil. II/369 na AŽ Jindr�ičhov, z�el.st. A da� le po trase dle platne�  
ličenče a jí�zdní�ho r�a� du.. Ž du5 vodu vedení� linky 950 151 po objí�zdne�  trase dojde ke zpoz�de�ní�  
dotč�eny�čh spoju5 . Na te�čhto spojí�čh nebudou obslouz�eny AŽ Lipova� -la� zne� , la� zne� , Lipova�  -la� zne�  
rozč.k z�el. st., Ostruz�na� , Ramzova� , Hotel Horska�  čhata, Ostruz�na�  a Branna� , pru5 tah. Spoje 1 a 3 
linky  950  151  budou  provozova�ny  beze  zme�n  na  na  te�čhto  spojí�čh  budou  vs�ečhny  AŽ  
obslouz�eny dle platne�ho jí�zdní�ho r�a� du.

9. Dopravče ARRIVA MORAVA  a.s. zajistí� informovanost čestují�čí� ver�ejnosti o zme�na� čh v dopravní�
obsluz�nosti po dobu u� plne�  uzaví�rky, a to vyve�s�ení�m pr�í�slus�ne�  informače v prostoru dotč�eny�čh 
AŽ a v autobusewčh na dotč�ene�  linče.

10. Dotč�ene�  spoje linky 930614 budou vedeny po ofičia� lní� objí�zdne�  trase, ktera�  bude stanovena v 
rozhodnutí�  o povolení� pr�edme�tne�  uzaví�rky.

11. Ž� a�da�me aby v  pr�í�pade�  jaky�čhkoliv  zme�n  v  termí�nu uzaví�rky  byli  bez  zbyteč�ne�ho  odkladu  
informova�ni dopravči ARRIVA MORAVA a.s. (tel“ 724 046 907), ROBOTRIO s.r.o. (tel: 777 093 
170)  a da� le dopravní� u� r�ad (tel: 585 508 313) 

12. Uzaví�rka i čela�  objí�zdna�  trasa bude označ�ena pr�ečhodny�m dopravní�m znač�ení�m dle vydane�ho 
stanovení�

13. Nebude narus�en plynuly�  provoz pr�es me�sto Jesení�k, V pr�í�pade�  vy�razne�ho sní�z�ení�  plynulosti  
provozu v souvislosti s vy�s�e uvedenou objí�z�ďkou, provede z�adatel neprodlene�  opatr�ení�  pro  
odstrane�ní� popr�. zmí�rne�ní� te�čhto pr�í�č�in.

14. Ž� adatel je povinen zajistit č�is�te�ní�  a u� drz�bu  komunikačí�  me�sta,  jejičhz�  zneč�is�te�ní�  vznikne v  
souvislosti s uzaví�rkou.

15. Ža pru5 be�h uzaví�rky zodpoví�da� :   Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, 772 
00 Olomouc, IČ: 70960399, Ing. Ondřej Kolano, tel.: 724 114 224

 

UJ č�astní�či r�í�zení� na ne�z�  se vztahuje rozhodnutí� spra�vní�ho orga�nu (§ 27 odst. 1 spra�vní�ho r�a� du):

- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenska�  120, 772 00 Olomouč, IČ� : 70960399

Odůvodnění:
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Ž� adatel (Spra�va  silnič  Olomoučke�ho  kraje,  p.o.  Lipenska�  120,  772  00  Olomouč,  IČ� :  70960399  v
zastoupení�:  SEKNE spol.  s  r.o.  Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČ:  62363701) dne 17.6.2019 podal v
souladu s § 39 odst. 1 prova�de�čí� vyhla� s�ky z�a� dost o povolení� u� plne�  uzaví�rky  sil. č�. II/369  st.km. čča
5.263 – 5,573 km, p.č�.  1520/1  k.u� .  Horní�  Lipova� ,  z du5 vodu realizače stavby  „II/369 Horní�  Lipova� ,
ope�rna�  zeď“,  v termí�nu  dne 18.7.2019 od 8:30 do 21:00 hod. Dnem poda�ní�  z�a� dostí�  bylo  zaha� jeno
r�í�zení� o povolení�  uzaví�rky pozemní�čh komunikačí� podle § 24 za�kona. 

Souč�a� stí� z�a� dosti byly tyto hlavní� dokumenty: 
- situače s na�vrhem znač�ení�
- plna�  moč
- vyja�dr�ení� u� č�astní�ku5  r�í�zení�

Silnič�ní�  spra�vní�  u� r�ad pí�semností� ze dne 26.6.2019 v souladu s § 47 odst. 1 spra�vní�ho r�a� du, ozna�mil
zaha� jení� r�í�zení� u� č�astní�ku5 m r�í�zení� a dotč�eny�m orga�nu5 m a na� sledne�  svolal u� stní� jedna� ní� na den 4.7.2019
v 10:00 hodin v budove�  Obeční�ho u� r�adu  Lipova� -la� zne� .

Povolení� dle § 24 odst. 2 za�kona o uzaví�rče rozhoduje pr�í�slus�ní� silnič�ní� spra�vní� u� r�ad, v tomto pr�í�pade�
po  projedna�ní�  s  vlastní�kem  pozemní�čh  komunikačí�,  ktere�  mají�  by� t   uzavr�eny  a  s  občí�,  na  její�mz�
zastavene�m u� zemí� ma�  by� t uzaví�rka povolena. 

Obdrz�ení�m souhlasu vlastní�ka dotč�eny�čh pozemní�čh komunikačí�,  obče, na její�mz�  zastavene�m u� zemí�
ma�  by� t  uzaví�rka  povolena,  byly  silnič�ní�m  spra�vní�m  u� r�adem  shroma�z�de�ny  potr�ebne�  podklady  pro
vyda�ní� rozhodnutí�. Jelikoz�  se v souladu s § 36 odst. 3 spra�vní�ho r�a� du u� č�astní�či r�í�zení� pí�semne�  vzdali
pra�va vyja�dr�it se k podkladu5 m rozhodnutí�, silnič�ní� spra�vní� u� r�ad upustil od vy�zvy z�adateli na moz�nost
vyja�dr�it se k podkladu5 m rozhodnutí� pr�ed jeho vyda�ní�m.

Silnič�ní� spra�vní� u� r�ad po shroma�z�de�ní� a posouzení� vs�ečh podkladu5 , ktere�  byly souč�a� stí� z�a� dosti a ktere�
mu byly v pru5 be�hu r�í�zení� doruč�eny, dospe� l ve spra�vní�m r�í�zení� k za�ve�ru, z�e z�a� dosti vyhoví� a uzaví�rku
povolí�. 

UJ č�astní�či r�í�zení� - dals� í� dotč�ene�  osoby (§ 27 odst. 2 spra�vní�ho r�a� du):
- Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, v zastoupení Městský úřad Jeseník, 

oddělení majetku
- obec Lipová-lázně, Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně
- obec Ostružná, Ostružná 135, 788 25 Ostružná

K řízení byla předložena tato vyjádření a stanoviska:

• Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník                               
ze dne 15.7.2019,  souhlas

• Krajský úřad olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH (dopravní úřad)                                         
ze dne 12.7.2019, č�.j.: KUOK 73374/2019 – souhlas s podmínkami 

• Obec Lipová - lázně
               ze dne 4.7.2019 – souhlas do protokolu 
• Obec Ostružná
               ze dne  4.7.20199, - souhlas do protokolu
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Poučení:

Proti  tomuto  rozhodnutí�  se  lze  odvolat  do  15  dnu5  ode  dne  jeho  doruč�ení�  ke  Krajske�mu  u� r�adu
Olomoučke�ho kraje, a to poda�ní�m uč�ine�ny�m u Me�stske�ho u� r�adu Jesení�k, odboru dopravy a silnič�ní�ho
hospoda� r�ství�. Odvola�ní� proti tomuto rozhodnutí� nema�  podle § 24 odst. 4 za�kona odkladny�  u� č�inek.

Ing. Josef Liberda
vedoučí� odboru dopravy a silnič�ní�ho hospoda� r�ství�

Upozornění:

Pokud  si  to  vyz�a�da�  ver�ejny�  za� jem,  mu5 z�e  Me�stsky�  u� r�ad  Jesení�k,  odbor  dopravy  a  silnič�ní�ho
hospoda� r�ství�, podmí�nky tohoto rozhodnutí� doplnit nebo pozme�nit.

Poplatek:
Spra�vní� poplatek podle za�kona č�. 634/2004 Sb., o spra�vní�čh poplatčí�čh, ve zne�ní� pozde� js� í�čh pr�edpisu5 ,
se nevyme�r�uje.

Obdrží:
Účastníci řízení:
1. SEKNE  spol. s r.o., Hamerska�  12, 772 00 Olomouč, IČ�  62363701
2. Obeč Lipova� -la� zne� , IDDS: hčsbmtx
3.  Obeč Ostruz�na� , IDDS: nseaqb9

 
Dotčené orgány:
4. Krajske�  r�editelství� poličie Olomoučke�ho kraje, Dopravní� inspektora� t Jesení�k, IDDS: 6jwhpv6
5. Krajsky�  u� r�ad Olomoučke�ho kraje, odbor dopravy a SH (odde� lení� ver�ejne�  dopravny ), IDDS: qiabfmf
6. Krajsky�  u� r�ad Olomoučke�ho kraje, odbor dopravy a SH (ODSH), IDDS: qiabfmf

Na vědomí:
7. Obeč Branna� , IDDS: 4vfbfbt
8. Obeč Jindr�ičhov na Morave� , IDDS: gywbjdi
9. me�sto Hanus�oviče, IDDS: 9wwbeey
10. obeč Louč�na�  nad Desnou, IDDS: jptasa6 
11. obeč Velke�  Losiny, IDDS: hgabapt
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12.obeč Rapotí�n,  IDDS: nk3bjč2 
13. me�sto S�umperk, IDDS: 8bqb4gk
14. obeč Bratrus�ov, IDDS: wmwauj8
15. obeč Kopr�ivna� , IDDS: z49ar9h 
16. Me�sto Jesení�k, Me�stsky�  u� r�ad Jesení�k, odde� lení� majetku, elektroničky
17. R� editelství� silnič a da� lnič Č�R, Spra�va Olomouč,IDDS: zjq4rhz
18. Hasič�sky�  za� čhranny�  sbor Olomoučke�ho kraje, UJ O Jesení�k, IDDS: ufiaa6d
19. Ždravotnička�  za� čhranna�  sluz�ba Olomoučke�ho kraje, p.o., UJ O Jesení�k, IDDS: j9ymvs2
20. ARRIVA MORAVA a.s., Oblast Jesení�k, IDDS: pbbgvqx
21. ROBOTRIO s.r.o., IDDS: ijzxxčm
22. KIDSOK, IDDS: idz9č2j 
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