Městský úřad Litovel
Odbor dopravy
Nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel

Č.j.: LIT 19828/2022
Sp. značka: DOP 553/2022 MSe
Spisový znak 280.6 skartační znak S5
Vyřizuje: Sekanina Miloslav
Tel.: 585153251
Email: sekanina.miloslav@mestolitovel.cz
Oprávněná úřední osoba po vyřízení:Miloslav Sekanina
Oprávněná úřední osoba pro podepisování:Ing. Pavel Filípek

Litovel
Datum: 05.09.2022
MULIX00QTI4T
MULIX00QTI4T

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Litovel, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III.
tříd a veřejně přístupných účelových komunikací 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“),
obdržel dne:12.08.2022 od JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc, IČO: 268 75 080,
zastoupena na základě plné moci (pověření k zastupování ze dne: 08.08.2022) Dopravní značení
Svoboda, Olomouc, Pavelkova 222/7, 779 00 Bystrovany, IČO: 278 48 116, žádost o povolení úplné
uzavírky sil. III/37314 z důvodu realizace stavby: “Most ev. č. 37314-1 a Most ev. č. 37314-2“. Na základě
souhlasného stanoviska majetkového správce silnic II. a III. tříd Správy silnic Olomouckého kraje p.o,
Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 779 00 Olomouc, ze dne: 17.08.2022 pod zn.
SSOK-CE/20230/2022 FV a SSOK-OL 20806/2022, souhlasného stanoviska obcí na jejichž zastavěném
území má být povolena uzavírka nebo vedena objížďka, Obce Senice na Hané, Jos. Vodičky 243,
783 45 Senice na Hané, ze dne:18.08.2022, pod č.j.: SnH-997/2022, Obce Vilémov, Vilémov 7,
783 22 Cholina, ze dne: 16.08.2022, pod č.j.: 251/2022/ODZ-MA, Obce Bílsko, Bílsko 11, 783 22 Cholina,
ze dne: 19.08.2022, pod zn.: OÚ/444/2022, Obce Senička, Senička 32, 783 45 Senice na Hané,
souhlasného stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní
odbor Olomouc, DI, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc, ze dne: 12.08.2022, pod č.j.:
KRPM-113387-2/ČJ-2022-140506 a po vyjádření dotčeného dopravního úřadu ze dne: 23.08.2022, pod
č.j.: KUOK 89864/2022 a KÚOK 87146/2022/ODSH-VD/9158, vydává podle ust. § 24 zákona o
pozemních komunikacích rozhodnutí, kterým se

povoluje
úplná uzavírka sil. III/37314
termín uzavírky: od 08.09.2022 do 08.11.2022 v místě mostu ev.č. 37314-1 a
od 08.09.2022 do 28.12.2022 v místě mostu ev.č. 37314-2

důvod uzavírky: „Most ev. č. 37314-1 a Most ev. č. 37314-2“
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podmínky pro povolení úplné uzavírky:
a) úplná uzavírka bude vyznačena dopravním značením provedeným dle „Opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“ vydaného zdejším odborem
dopravy, dne: 24.08.2022, pod č.j.: LIT 19067/2022, v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
b) označení úplné uzavírky příslušným přechodným značením zabezpečí žadatel na vlastní náklady.
Řádně se po celou dobu trvání uzavírky bude o dopravní značení starat v souvislosti se zajištěním
bezpečnosti silničního provozu při provádění předmětné stavby
c) stávající svislé dopravní značení bude pro potřeby úplné uzavírky nahrazeno přechodným
dopravním značením, tzn. pro úplnou uzavírku bude nepotřebné dopravní značení překryto a
nahrazeno přechodným dopravním značením
d) po dokončení prací bude přechodné značení ihned odstraněno a původní dopravní značení
obnoveno
e) případné změny je nutno předem projednat se zdejším silničním správním úřadem a dalšími
dotčenými orgány
f) za splnění podmínek rozhodnutí odpovídá: Ing. Petr Haničinec, JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova
200/6, 779 00 Olomouc tel.: 724 616 401

Městskému úřadu Litovel, odboru dopravy, zůstává právo doplnit podmínky stanovené tímto rozhodnutím,
bude-li to vyžadovat veřejný zájem, kterým je bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Objízdná trasa:
Sil. III/37313 Bílsko, sil. III/37315, sil. III/373116 Vilémov, sil. III/37314 Cakov. Objízdná trasa je
obousměrná.
Objízdná trasa pro veřejnou dopravu:
Po posouzení předložené žádosti a po projednání s příspěvkovou organizací KIDSOK, p.o. dotčený
dopravní úřad souhlasí s úplnou uzavírkou, pokud budou splněny následující podmínky:

1. Předmětným úsekem silnice III/37314 jsou v uvedeném termínu provozovány linky veřejné linkové
dopravy 891374, 891375, 891376, které provozuje dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. Linky jsou
provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Uvedeným úsekem silnice III/37314 nebude umožněn spojům dotčených linek průjezd.Dotčené spoje
linek budou vedeny po obousměrné objízdné trase z přemístěné zastávky Senice na
Hané,Cakov,rest., u které se autobusy otočí a budou pokračovat po III/37314, III/37316 Vilémov,
III/37315 Bílsko, III/37313 Senička na zastávku Senička,rest., a dále ve svých trasách dle platných
licencí.
Dotčené spoje linky 89175, které jsou provozovány v sobotu a neděli budou začínat a končit na
přemístěné zastávce Senice na Hané,Cakov,rest., a dále budou vedeny dle výše uvedeného.
Zastávka Senice na Hané,Cakov,rest. nebude obsluhována ve stávající poloze, ale bude přemístěna
přibližně o 500 m dále směrem na Vilémov před RD č.p. 67 dle návrhu žadatele. Pro zachování
bezpečnosti cestujících při nastupování a vystupování musí být v náhradním prostoru
zpevněný/zhutněný povrch nástupní hrany v délce min. 9 m. Označení přemístěné zastávky
přechodným dopravním značením zajišťuje žadatel.

2.

Na jednání, které proběhlo dne 17.08.2022 bylo dohodnuto, že linkovým autobusům bude
povolen obousměrný průjezd stavbou do 11.09.2022.

3. Požadujeme, proto aby o jakékoliv změně termínů uzavírky neprodleně informovala odpovědná osoba
zhotovitele (žadatele o uzavírku) dopravce VOJTILA TRANS s.r.o. (tel. 724 714 536 nebo 725 696
979), KIDSOK, p.o. (tel. 587 336 654), a dopravní úřad (tel. 585 508 313).
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Odůvodnění:
Žadatel, JR stavby CZ s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc, IČO: 268 75 080, zastoupen na
základě plné moci Dopravní značení Svoboda, Olomouc, Pavelkova 222/7, 779 00 Bystrovany,
IČO: 278 48 116, předložil Městskému úřadu Litovel, odboru dopravy, žádost o povolení úplné uzavírky
sil. III/37314, z důvodu realizace stavby: „Most ev. č. 37314-1 a Most ev.č. 37314-2.“
Vydání tohoto povolení je požadováno: od 08.09.2022 do 08.11.2022 v místě mostu ev.č. 37314-1 a
od 08.09.2022 do 28.12.2022 v místě mostu ev.č. 37314-2
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydal zdejší odbor dopravy dne:
24.08.2022, pod č.j.: LIT 19067/2022.
Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné uzavírky sil. III/37314 obsahuje veškeré náležitosti
stanovené v ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
a v ust. § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, s přihlédnutím k vydanému souhlasu majetkového správce silnic II. a III. tříd Správy
silnic Olomouckého kraje p.o, Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, 779 00 Olomouc, ze dne:
17.08.2022 pod zn. SSOK-CE/20230/2022 FV a SSOK-OL 20806/2022, souhlasného stanoviska obcí na
jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo vedena objížďka, Obce Senice na Hané,
Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané, ze dne:18.08.2022, pod č.j.: SnH-997/2022, Obce Vilémov,
Vilémov 7, 783 22 Cholina, ze dne: 16.08.2022, pod č.j.: 251/2022/ODZ-MA, Obce Bílsko, Bílsko 11,
783 22 Cholina, ze dne: 19.08.2022, pod zn.: OÚ/444/2022, Obce Senička, Senička 32, 783 45 Senice na
Hané, která požaduje snížení rychlosti ve směru od Cakova směrem na Senici na Hané. K tomuto
požadavku sděluji: Stavebně-technický stav silnice III/37314 v Seničce odpovídá silnicím nižších tříd,
podél této jsou vybudovány chodníky a vzhledem k tomu, že se jedná o „obec“, je zde omezena rychlost
na „50“. Uzavírkou sil. III/37314 nedojde k výraznému zvýšení intenzity sil. provozu. Vzhledem
k uvedeným skutečnostem odbor dopravy Mě Ú Litovel nesouhlasí s dalším snižováním rychlosti.
Souhlasné stanovisko dále vydala Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní
odbor Olomouc, DI, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc, ze dne: 12.08.2022, pod č.j.: KRPM-113387-2/ČJ2022-140506 a vyjádření vydal dotčený dopravní úřad ze dne: 23.08.2022, pod č.j.: KUOK 89864/2022 a
KÚOK 87146/2022/ODSH-VD/9158, dospěl silniční správní úřad k závěru, že žádosti lze vyhovět, a proto
bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u Městského úřadu
Litovel, odboru dopravy, nám. P. Otakara 777/2, 784 01 Litovel. Odvolání musí být podáno dle ust. § 82
odst. 2 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů
tak, aby jeden stejnopis zůstal odboru dopravy a každý účastník obdržel jeden stejnopis. Odvolání proti
tomuto rozhodnutí nemá, dle ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.
Ing. Pavel Filípek
Vedoucí odboru dopravy
Mě Ú Litovel
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Účastníci řízení:
- JR stavby CZ, s.r.o., Hybešova 200/6, 779 00 Olomouc, zastoupena na základě plné moci
Dopravní značení Svoboda, Olomouc, Pavelkova 222/7, 779 00 Bystrovany
- Správa silnic Olomouckého kraje p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120,
779 00 Olomouc
- Obec Senice na Hané, Jos. Vodičky 243, 783 45 Senice na Hané
- Obec Vilémov, Vilémov 7, 783 22 Cholina
- Obec Bílsko, Bílsko 11, 783 22 Cholina
- Obec Senička, Senička 32, 783 45 Senice na Hané

Na vědomí:
- Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, P.O. Box 128, 779 00 Olomouc
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc, DI,
Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
- Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH, odd. veřejné dopravy, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
k č.j.: KUOK 89864/2022 a KÚOK 87146/2022/ODSH-VD/9158
- KIDSOK, p.o., Jeremenkova 40b, 779 00 Olomouc
- e-mail: ovalek@vojtila-trans.cz
- Spis
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