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

Č� .j.: MJ/35736/2019
Sp.zn: MJ/33528/2019/08/ODSH/TOM

Vyr�izuje/telefon: Toman/584 498 402 V Jesení�ku dne 12.7.2019

 SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem 794 01 Krnov, IČ: 25357352

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 1.7.2019, kterou podala pra�vnička�  osoba:

SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem 794 01 Krnov, IČ: 25357352

 (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/456, ve st. km cca 5,133 – 7,670 km par. č. 3144 k.ú. Černá Voda 

Doba:  15.7.2019 – 15.12.2019
Ú; č�el:   provádění rekonstrukce komunikace
Zpu5 sob: Odstranění asfaltové vrstvy až na štěrk, lokálně vyspraveno podloží  a následná obnova
asfaltových vrstev.

Objí�zdna�  trasa:  pos sil. č. I/60, sil. č.III/4539,sil. č. II/457 a sil. č. II/456

Pro úplnou uzavírku se stanoví tyto podmínky:

1. Z� 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. Z� 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 IZS.

5. Z� 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. Úzaví�rka bude označ�ena pr�ečhodny�m dopravní�m znač�ení�m dle vydane�ho stanovení�  ze dne  
10.7.2019, č�.j.: MJ/35384/2019.

7. Po pr�edme�tne�m u� seku komunikače dotč�ene�m u� plnou uzaví�rkou jsou vedeny  linky  ver�ejne�  
linkove�  dopravy 950118 Jesení�k – Z� ulova�  - Vidnava a 950121 Jesení�k – Pí�seč�na�  – Z� ulova� , ktere�  
jsou provozova�ny na za�klade�  smlouvy o ver�ejny�čh sluz�ba� čh v pr�eprave�  čestují�čí�čh  dopravčem  
ARRIVA MORAVA a.s.

8. Dotč�eny�m spoju5 m  vy�s�e uvedeny�čh linek bude umoz�ne�n pru5 jezd prostorem stavby, vz�dy po  
volne�  č�a� sti  vozovky.  Vs�ečhny autobusove�  zasta�vky budou obslouz�eny dle platny�čh  jí�zdní�čh  
r�a� du5 , popr�. budou posunuty o ne�kolik metru5 , dle poz�adavku stavby, v dohledove�  vzda� lenosti  
čestují�čí�čh. Pr�esne�  umí�ste�ní� dopravní�ho znač�ení� označ�ují�čí� pr�emí�ste�ní� AZ musí� by� t projedna� no 
s  pr�í�slus�ny�m  dopravní�m  inspektora� tem  Poličie  Č�eske�  republiky  a  stanoveno  pr�ečhodnou  
u� pravou provozu na pozemní�čh komunikačí�čh.

9. Vzhledem ke skuteč�nosti, z�e provoz vy�s�e uvedeny�čh linek zajis�ťují� ní�zkopodlaz�ní� autobusy s  
be�z�nou  s� í�r�kou  2,55   de� lkou  13m,  pro  bezpeč�ny�  pru5 jezd  autobusu5  musí�  pru5 jezdny�  profil  
vozovky spln� ovat minima� lní� s� í�r� i 3m a nerovnosti vozovky nesmí� pr�ekroč�it vy�s�ku 10.čm.

10. Z  du5 vodu  pru5 jezdu  ver�ejne�  linkove�  dopravy  stavbou  mu5 z�e  ma  dotč�eny�čh  spojí�čh  a  vy�s�e  
uvedeny�čh linek dočha� zet k mí�rne�mu zpoz�de�ní� v r�a�du ne�kolika minut.

11. V zatí�m neupr�esne�ne�m termí�nu  v pru5 be�hu me�sí�če za� r�í� 2019 (na čča 3-4- ty�dny) dojde  k  u� plne�
uzaví�rče pr�edme�tne�  komunikače vč�etne�  BÚS, jenz�  bude r�es�eno samostatnou z�a�dostí�. Vzhledem 
ke skuteč�nosti, z�e na vy�s�e uvedene�  linky  na dobu  u� plne�  uzaví�rky vč�etne�  BÚS  bude rovne�z�   
nutne�  vypračovat  a vydat  vy� lukove�   jí�zdní�  r�a�dy,  ktere�  je  na� sledne�   zapotr�ebí�   zver�ejnit  na  
občí�čh a zasta�vka�čh ,   bude z�a�dost o vyja�dr�ení�  z hlediska linkove�  osobní�  dopravy k u� plne�  
uzaví�rče  vč�etne�  BÚS s  uvedení�m pr�esne�ho termí�nu její�  realizače  byla  poda�na  dopravní�mu  
u� r�adu, dopravči ARIVA MORAVA a.s. a pr�í�spe�vkove�  organizači KIDSOK nejme�ne�  30 dní�  pr�ed  
pla�novanou realizačí�.        Ve vy� lukovy�čh jí�zdní�čh r�a� dečh budou upr�esne�ny obsluhy jednotlivy�čh 
zasta�vek a č�asove�  polohy spoju5 .

12. Ú; plna�  uzaví�rka  sil. č�.  II/456, ve st. km čča 5,133 – 7,670 km bude zkra� čena na čo nejkrats�í�  
moz�nou dobu.

13. V  pr�í�pade�  pr�edč�asne�ho  ukonč�ení�  stavební�čh  pračí�  č�i  jaky�čhkoliv  dals� í�čh  zme�n  v  termí�nu  
uzaví�rky  bude neprodlene�  informova�n  dopravče ARRIVA MORAVA a.s. (tel. 597 827 475, 724 
046 907), a da� le dopravní� u� r�ad (tel. 585 508 313) a KIDSOK (tel. 587 336 655)

14. Čelkova�  plna�  uzaví�rka za� jmove�  pozemní� komunikače bude ze strany zhotovitele omezena na čo 
nejmens�í� moz�nou tečhnologičkou mí�ru

15. Min. 30 dní� pr�ed pla�novanou  ( v me�sí�či za� r�í� 2019) u� plnou uzaví�rkou uvedene�  silniče vč�etne�  
vozidel  na povolení� stavby a IZS bude pí�semne�  poz�a�da�na poličie Č�R  o stanovisko k takove� to 
u� plne�  uzaví�rče a k na�vrhu adekva� tní�ho pr�ečhodne�ho dopravní�ho znač�ení�. 

16. Za pru5 be�h uzaví�rky zodpoví�da� :  SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, Pod Bezručovým
vrchem 794 01 Krnov, IČ: 25357352, Zdeněk Dobrovolný, tel. 733 695 327

 

Ú; 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):

-  SILNICE  MORAVA  s.r.o.,  Revoluč�ní�  904/30,  Pod  Bezruč�ovy�m  vrčhem  794  01  Krnov,  IČ� :  
25357352
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Odůvodnění:

Z� adatel (SILNIČE  MORAVA  s.r.o.,  Revoluč�ní�  904/30,  Pod  Bezruč�ovy�m  vrčhem  794  01  Krnov,  IČ� :
25357352) dne 1.7.2019 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/456, ve st. km čča 5,133 – 7,670 km par. č�. 3144 k.u� . Č�erna�  Voda, z du5 vodu rovádění
rekonstrukce komunikace, v termí�nu 15.7.2019 – 15.12.2019. 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�
- vyja�dr�ení� obče Velka�  Kras� ,
- vyja�dr�ení� obče Stara�  Č�ervena�  Voda
- Vyja�dr�ení� me�sta Vidnava

Silnič�ní�  spra�vní�  u� r�ad pí�semností�  ze dne 1.7.2019 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 9.7.2019
v 10:00 hodin v budove�  Obeční�ho u� r�adu  Č�erna�  Voda.

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�. 

Ú; č�astní�či r�í�zení� - dals� í� dotč�ene�  osoby (§ 27 odst. 2 spra�vní�ho r�a� du):
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Str�edisko u� drz�by S�umperk, IDDS: ur4k8nn
- Obeč Č�erna�  Voda, Č�erna�  Voda 57, 790 54 Č�erna�  Voda
- Obeč Stara�  Č�ervena�  Voda, Stara�  Č�ervena�  Voda 204, 790 53 Stara�  Č�ervena�  Voda
- Obeč Velka�  Kras� , Velka�  Kras�  132, 790 58 Velka�  Kras�

- Obeč Kobyla�  nad Vidnavkou, Obeční� Ú; r�ad, 790 65 Kobyla�  nad Vidnavkou

- Me�sto Vidnava, Mí�rove�  na�me�stí� 80, 790 55 Vidnava

- Me�sto Z� ulova� , Hlavní� 36, 790 65 Z� ulova�

- R� editelství� silnič a da� lnič, 

K řízení byla předložena tato vyjádření a stanoviska:

• Obec Černá Voda, Černá Voda 57, 790 54 Černá Voda
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      ze dne 9.7.2019  souhlas do protokolu    

• Obec Stará Červená Voda, Stará Červená Voda 204, 790 53 Stará Červená Voda

      ze dne 3.7.2019  souhlas  

• Obec Velká Kraš, Velká Kraš 132, 790 58 Velká Kraš

      ze dne 1.7.2019 č�.j. OÚVK – 730/2019 -  souhlas  s podmínkami

• Obec Kobylá nad Vidnavkou, Obecní Úřad, 790 65 Kobylá nad Vidnavkou

      ze dne 9.7.2019  souhlas do protokolu   

• Město Vidnava, Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava

      ze dne 10.7.2019  souhlas

• Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová

      ze dne 9.7.2019  souhlas do protokolu   

• Ředitelství silnic a dálnic,                                                                                                                               

      ze dne 9.7.2019  souhlas do protokolu   

• Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník                              
ze dne 10.7.2019, č�.j. KRPM-84155-1/Č�J-2019-141106  souhlas   

• Krajský úřad olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH (dopravní úřad)                                         
ze dne 11.7.2019, č�.j.: KÚOK 72786/2019 – souhlas s podmínkami 

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�.

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.

Pokud budou porus�ova�ny podmí�nky stanovene�  v tomto rozhodnutí�, silnič�ní� spra�vní� u� r�ad rozhodne o
odne� tí� povolení�. Z� adateli, ktere�mu bylo odn� ato povolení� ke zvla� s�tní�mu uz� í�va�ní�, lze ude� lit povolení� ke
zvla� s�tní�mu  uz� í�va�ní�  na  za�klade�  znovu  podane�  z�a� dosti  nejdr�í�ve  po  uplynutí�  tr�í�  let  ode  dne,  kdy
rozhodnutí� o odne� tí� povolení� ke zvla� s�tní�mu uz� í�va�ní� nabylo pra�vní� moči.

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.
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Obdrží:
Účastníci řízení:
1. NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk
2. Spra�va silnič Olomoučke�ho kraje, p.o., Str�edisko u� drz�by S�umperk, IDDS: ur4k8nn
3. Me�sto Vidnava IDDS: 7ywbajq
4. Obeč Stara�  Č�ervena�  Voda, IDDS: čaqasgw 
5. Obeč Velka�  Kras�: IDDS: zč8bkev
6. R� editelství� silnič a da� lnič: IDDS: zjq4rhz
7.  Me�sto Z� ulova� . IDDS: j5ub744
8.  Obeč Č�erna�  Voda, IDDS: mkrbmkt
9. Obeč Kobyla�  nad Vidnavkou, IDDS: 5qhbvrr
10. SILNIČE MORAVA s.r.o., Revoluč�ní� 904/30, Pod Bezruč�ovy�m vrčhem 794 01 Krnov, IČ� : 25357352

 
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 (dopravní� u� r�ad), IDDS: qiabfmf

Na vědomí:
6. Hasič�sky�  za� čhranny�  sbor Olomoučke�ho kraje, Ú; O Jesení�k, IDDS: ufiaa6d
7. Zdravotnička�  za� čhranna�  sluz�ba Olomoučke�ho kraje, p.o., Ú; O Jesení�k, IDDS: j9ymvs2
8. ARRIVA MORAVA a.s., Oblast Jesení�k, IDDS: pbbgvqx
9. KIDSOK, IDDS: idz9č2j 
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