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Přerov, dne 25.7.2019

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 2

ROZHODNUTÍ č. 48/2019
Povolení uzavírky
Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, jako silniční
správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), na základě žádosti o povolení uzavírky,
kterou dne 11.7.2019 podala
společnost FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, Mlýnská 388/68, 602 00
Brno 2,
kterou zastupuje Petr Dopirák, IČO 01338269, Josefa Skupy 1703/2, 708 00 Ostrava 8
(dále jen "žadatel"), a po předchozím projednání se Správou silnic Olomouckého kraje jako pověřeným
správcem krajských silnic ze dne 19.6.2019 pod zn. SSOK-JH 13752/2019 a ze dne 27.6.2019 pod zn. SSOK –
OL 13786/2019/CF, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, správa Olomouc ze dne 10.7.2019 pod zn. 3631/201952200/Lu, a po projednání s obcí Brodek u Přerova, Majetín, Kokory, Krčmaň a Rokytnice na jejichž
zastavěném území má být uzavírka povolena / nařízena objížďka, a po projednání s Dopravním inspektorátem
Přerov, PČR KŘ Ol. kraje ze dne 16.7.2019 pod č.j. KRPM-76076-4/ČJ-2019-140806 podle § 24 odst. 2 zákona
o pozemních komunikacích a po projednání s příslušným dopravním úřadem
povoluje podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
úplnou uzavírku krajské silnice
Místo uzavírky:

krajská silnice č. III/0552 mezi Brodkem u Přerova a Majetínem
/v km 3,234 – 3,246 sil. staničení, most/

Důvod uzavírky:

"Rekonstrukce mostu ev.č. 0552-2 přes Olešnici"

Druh uzavírky:

úplná dlouhodobá

Délka uzavírky:

cca 70 m

Rozsah uzavírky:

pro veškerý provoz mimo vozidel stavby

Trasa objížďky:

z Brodku u Přerova po II/150 přes Lukovou do Rokytnice na I/55
přes Kokory do Krčmaně a po III/0552 směr Majetín a to
obousměrně

Délka objížďky:

cca 18 km

Termín:

1.8.2019 – 30.11.2019
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Petr Dopirák, IČO 01338269, Josefa Skupy 1703/2, 708 00
Ostrava 8, tel. 777 014 258

Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel zajistí vyznačení uzavírky dopravními značkami dle TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení
na pozemních komunikacích“, stanovené Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních
služeb a obecního živnostenského úřadu dne 22.7.2019 pod č.j. MMPR/167972/2019/IV, Krajským úřadem
Olomouckého kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství ze dne 24.7.2019 pod č.j. KUOK
78619/2019, zejména:
 Provedení a umístění dopravních značek a dopravního zařízení musí odpovídat nařízením vyhlášky
č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších změn, ČSN EN 1436/A1 a bude v souladu s TP 65 „Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, resp. TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích“.
2. Na začátku uzavřeného úseku silnice budou umístěny orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky a název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
3. Vyznačení uzavírky bude provedeno tak, aby i za snížené viditelnosti byla zajištěna bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
4. Po dobu trvání uzavírky odpovídá žadatel za dopravní značení související s uzavírkou a za jeho údržbu.
5. Po dobu uzavírky musí byt zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
6. Žadatel musí dodržet podmínky uvedené ve vyjádření Správy silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby
Jih, jako pověřeného správce krajských silnic ze dne 19.6.2019 pod zn. SSOK-JH 13752/2019 a ze dne
27.6.2019 pod zn. SSOK – OL 13786/2019/CF, zejména:
 Uzavírka bude provedena v souladu s § 24 sil.zákona č. 13/97 Sb. a § 39 vyhl. č. 104/97 Sb., kterou
se provádí silniční zákon a dle TP 66.
 Žadatel o uzavírku odpovídá po celou její dobu za řádné vyznačení, které bude v průběhu uzavírky
kontrolovat a případné odcizení DZ či jiné poškození bude bezodkladně řešit dle schváleného
rozmístění DZ, aby nedocházelo k dezorientaci řidičů.
7.

8.

9.

10.

11.

 Po skončení uzavírky budou dočasné DZ odstraněny žadatelem o uzavírku.
Pokud dojde z důvodu uzavírky k poškození objížďkových komunikací, v souladu s § 24 odst. 6 zákona
o pozemních komunikacích tyto uvede do původního stavu žadatel na vlastní náklady a to neprodleně po
skončení uzavírky.
V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v jiném termínu, než
je uvedeno v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení provozu než k prvnímu dni platnosti tohoto
povolení nebo dřívější ukončení prací a plné obnovení provozu než je poslední den platnosti tohoto
povolení), žadatel tuto informaci sdělí BEZODKLADNĚ na Národní dopravní informační centrum (NDIC),
Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz, telefonicky na 596 663 550-3, nebo emailem (s potvrzením
o doručení) ndic@rsd.cz.
Po ukončení uzavírky musí být 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.
Zástupcům Policie ČR, DI Přerov a Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních správních služeb
a obecního živnostenského úřadu zůstává vyhrazeno právo kontroly dopravního značení uzavírky, popř.
změn, pokud si to dopravní situace vyžádá. Případné pokyny těchto úřadů, upřesňující nebo doplňující
podmínky tohoto rozhodnutí související s bezpečností a plynulostí silničního provozu je třeba respektovat.
Je nutno respektovat podmínky vyjádření dopravního úřadu (KÚOK) č.j. KUOK 74754/2019, zejména:
 Po předmětném úseku jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky 920511,
920512 a 891351, které jsou provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. Dále je předmětným úsekem vedena linka 890842
(provozovaná dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.).
 Objízdná trasa dotčených spojů linky 891351 bude po dobu uzavírky obousměrně vedena ze
zastávky Majetín,rest. po otočení po místní komunikaci v Majetíně (z III/0552 ul. Mlýnská po
místní komunikaci ul. U Sokolovny a Novostavby na III/0552 ul. Mlýnská) z Majetína zpět po
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III/0552 do Krčmaně a po sinici I/55 do Kokor na náhradní zastávku Kokory,točna. Zastávka
Kokory,rest. U Dohnalů nebude spoji této linky obsluhována, náhradou budou autobusy zastavovat
na zastávce Kokory,točna,
která je součástí objízdné trasy linky. Zastávka Brodek
u Přerova,Masarykovo nám. nebude obsluhovaná.
 Objízdná trasa dotčených spojů linky 920511, 920512 a 890842 bude po dobu uzavírky
obousměrně vedena ze zastávky Brodek u Přerova,Masarykovo nám. po otočení v Brodku u Přerova
(z II/150 Masarykovo náměstí po III/0552 ul. Majetínská, MK ul. Tyršova a Tylova na II/150 ul. 28.
října) z Brodku u Přerova zpět po II/150, po III/0553 do Kokor, po I/55 do Krčmaně a po III/0552
do Majetína na zastávku Majetín,rest., po otočení po MK v Majetíně (z III/0552 ul. Mlýnská po MK
ul. U Sokolovny a Novostavby na III/0552 ul. Mlýnská) z Majetína zpět po III/0552 do Krčmaně,
dále dle platné licence. Všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního řádu.
 Otáčení autobusů v Brodku u Přerova – z důvodu bezpečného odbočování autobusů požadujeme
před místní MŠ (ul. Tyršova) umístit v délce cca 50 m PDZ „Zákaz zastavení“ a na počátek ul.
Tyršova a ul. Tylova informativní IP22 „Pozor průjezd autobusů“.
 Otáčení autobusů v Majetíně – z důvodu bezpečného průjezdu autobusů požadujeme v ul. U
Sokolovny umístit PDZ „Zákaz stání“ a na počátek ul. U Sokolovny a ul. Novostavby informativní
IP22 „Pozor průjezd autobusů“.
 Po dobu uzavírky budou pro linky 920511, 920512 a 891351 vydány výlukové jízdní řády, ve
kterých bude upřesněna obsluha jednotlivých zastávek a časy odjezdů. Požadujeme, aby o jakékoliv
změně termínu uzavírky byl prokazatelně minimálně 10 pracovních dnů předem vyrozuměn
dopravce ARRIVA MORAVA a.s. (tel. 597 827 282), KIDSOK p.o. (tel. 587 336 662) a dopravní
úřad (tel. 585 508 585).
 Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách v autobusech a na
označnících autobusové zastávky, která nebude obsloužena dle platného jízdního řádu.
12. Za provádění prací a za dopravní značení související s uzavírkou včetně jeho údržby zodpovídá Petr
Dopirák, IČO 01338269, Josefa Skupy 1703/2, 708 00 Ostrava 8, tel. 777 014 258.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO 25317628, Mlýnská 388/68, 602 00 Brno 2

Odůvodnění:
Žadatel podal dne 11.7.2019 žádost o povolení uzavírky krajské silnice.
Silniční správní úřad žádost podle § 39 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil a po projednání s vlastníkem komunikace
a dotčenými obcemi podle § 24 odst. 2 písm. a) až d) zákona o pozemních komunikacích povolil uzavírku
krajské silnice za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc
Městys Brodek u Přerova
Obec Rokytnice
Obec Kokory
Obec Krčmaň
Obec Majetín
Námitky účastníků nebyly v řízení uplatněny.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Olomouckého
kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u zdejšího úřadu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí
nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek.

Iva Ratiborská
správní referent
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Poznámka:
Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude posuzováno jako přestupek podle
§ 42a odst. 1 pro fyzické osoby, nebo jako přestupek podle § 42b odst. 1 zákona o pozemních komunikacích pro
právnické osoby a podnikající fyzické osoby, s možností sankce až do výše 500.000,- Kč.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Petr Dopirák, IDDS: bx9f2cr
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz
4. Městys Brodek u Přerova, IDDS: qu7bw79
5. Obec Rokytnice, IDDS: 7tjb5kg
6. Obec Kokory, IDDS: mambdkt
7. Obec Krčmaň, IDDS: t4xbnvs
8. Obec Majetín, IDDS: pydbnbv
dotčené správní úřady
9. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
10. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Dopravní úřad, IDDS: qiabfmf
ostatní
11. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
12. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: j9ymvs2
13. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx
14. www.jsdi.cz/portal
15. spis

