Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc
Č. j.: KUOK 136451/2020
SpZn.: KÚOK/124081/2020/ODSH-SH/7013
Počet listů: 5
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
Vyřizuje: Ing. František Krpec
Telefon: 585 508 311
Datová schránka: qiabfmf
e-mail: posta@olkraj.cz

V Olomouci dne 28. prosince 2020
Vypraveno

M – SILNICE a.s.
Husova 1697
530 03 Pardubice
zastoupena společností
ZNAKOM s.r.o.
Zengrova 2694/4
615 00 Brno

ROZHODNUTÍ
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství
(dále jen Krajský úřad), který je, podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen zákon o pozemních komunikacích),
příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic I. třídy na území Olomouckého
kraje, s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, po projednání
s vlastníkem (majetkovým správcem) silnice I/55, která má být částečně uzavřena
(Ředitelství silnic a dálnic ČR), po projednání s vlastníky (majetkovými správci) pozemních
komunikací, po nichž má být vedena objížďka (Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Olomouc, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Oddělení správy dálnic Morava, Správa silnic Olomouckého kraje, Ředitelství silnic
Zlínského kraje a Statutární město Přerov), po projednání s obcemi, na jejichž zastavěném
území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka (Statutární město Přerov, Obec
Grymov, Obec Prosenice, Město Lipník nad Bečvou, Město Bystřice pod Hostýnem, Obec
Jankovice, Město Holešov a Obec Třebětice), po projednání s provozovatelem dráhy
umístěné na komunikaci, po níž má být vedena objížďka (Správa železnic), po projednání
s Policií České republiky (Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského
kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát, Policie České republiky, Krajské
ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát a Policie
České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc,
dopravní inspektorát) a s předchozím souhlasem dotčených dopravních úřadů (Krajský
úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné
dopravy a Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních a správních služeb a obecního
živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend), rozhodl podle ustanovení
§ 24 zákona o pozemních komunikacích takto:
na základě žádosti společnosti M – SILNICE a.s., IČ: 421 96 868, se sídlem Husova 1697,
Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, zastoupené společností ZNAKOM s.r.o.,
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IČ: 262 64 641, se sídlem Zengrova 2694/4, Židenice, 615 00 Brno, která byla Krajskému
úřadu doručena dne 20. 11. 2020,
se povoluje
částečná uzavírka provozu na silnici I/55 ul. Polní v Přerově, z důvodu realizace
stavby „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“ - ETAPA 3 – prodloužení termínu,
a to za těchto podmínek:
1.

Rozsah uzavírky:
částečná uzavírka v km staničení 18,770-19,238 (úsek silnice I/55 od průsečné
křižovatky se silnicemi I/47 ul. Lipnická a III/04724 ul. Velká Dlážka po připojení
sousední nemovitosti (prodejna OBI))

2.

Termín uzavírky:
od 27. 12. 2020 do 21. 5. 2021

3.

Objížďka:
3.1. po celou dobu uzavírky provozu na silnici I/55 bude zajištěn bezpečný přístup
k sousedním nemovitostem,
3.2. v uzavřeném úseku silnice I/55 ul. Polní zůstane zachován provoz veškeré
dopravy ve směru jízdy z ulice Polní do křižovatky silnice I/55 se silnicemi I/47
ulice Lipnická a III/04724 ul. Velká Dlážka. Tento provoz bude veden
po vybudovaném jednopruhovém úseku silnice I/55 (větev V3 stavby „I/55 MÚK
s ČD Přerov-Předmostí“),
3.3. tranzitní doprava nad 12 t na trase Zlín – Olomouc – Lipník nad Bečvou a zpět
bude obousměrně vedena po dálnicích D1, D46 a D35,
3.4. tranzitní doprava do 12 t na trase Lipník nad Bečvou – Zlín bude vedena
od křižovatky silnice I/47 se silnicí III/43415 u Prosenic po silnici III/43415 přes
obec Prosenice (ul. Maloprosenská a ul. Grymovská), po silnici III/43413 přes
obec Grymov a po silnici II/434 přes Kozlovice (ul. Grymovská) do Přerova
(ul. Dvořákova) a odtud již po pozemních komunikacích dle stávající místní
úpravy,
3.5. doprava nad 3,5 t ve směru jízdy od Olomouce po silnici I/55 bude v Přerově
vedena po silnicích I/55 ul. Olomoucká a III/01857 ul. Staré Rybníky a po místní
komunikaci ul. Dluhonská až na křižovatku se silnicí I/55 ul. Polní a ul. Tržní,
3.6. doprava nad 3,5 t ve směru jízdy od Lipníka nad Bečvou po silnici I/47 bude
v Přerově vedena po silnicích I/47 ul. Lipnická, I/55 ul. Olomoucká a III/01857
ul. Staré Rybníky a po místní komunikaci ul. Dluhonská až na křižovatku
se silnicí I/55 ul. Polní a ul. Tržní,
3.7. vedení zdrojové nebo cílové dopravy v blízkých i vzdálenějších oblastech
(zejména oblast Bystřice pod Hostýnem, Holešov a Lipník nad Bečvou) bude
dle stanovené přechodné úpravy provozu na příslušných pozemních
komunikacích (viz bod č. 4 tohoto rozhodnutí),
3.8. po předmětném úseku silnice I/55 jsou vedeny pravidelné autobusové linky
950904 a 890842 a dále linka 721308:
3.8.1.

autobusové linky veřejné linkové dopravy budou obousměrně vedeny
po objízdné trase ze silnice I/55 (ul. Velké Novosady) po MK
nábř. Dr. Edvarda Beneše a III/04724 (ul. Velká Dlážka) a dále dle
platné licence,
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3.8.2.

všechny autobusové zastávky budou obslouženy dle platného jízdního
řádu,

3.9. spoje č. 6 a 8 autobusové linky 925101 městské autobusové dopravy v Přerově
budou od ul. Kojetínská vedeny po objízdné trase ul. Komenského (II/434),
ul. Palackého (místní komunikace), přes most Míru (I/55), ul. Velká Dlážka
(III/04724) až na světelnou křižovatku u Lidlu, kde naváží na původní trasu
linky. Zastávka Přerov,Polní bude zrušena.
4.

Po dobu uzavírky provozu na silnici I/55 bude omezení dopravy provozu
na dotčených pozemních komunikacích označeno přechodnou úpravou provozu
ve smyslu „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“,
které byly stanoveny, ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích:
4.1. Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem dopravy a silničního
hospodářství
dne
24. 11. 2020
pod č.j.: KUOK 125202/2020,
SpZn.: KÚOK/120229/2020/ODSH-SH/7909,
4.2. Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních služeb
a obecního
živnostenského
úřadu
dne
14. 12. 2020
pod č.j. MMPr/243198/2020/IV, Spis.zn.: MMPr/234959/2020/IV,
4.3. Ministerstvem dopravy dne 22. 2. 2019 pod č.j.: 9/2019-120-RD/5 a dne
4. 12. 2019 pod č.j.: 369/2019-120-RD/4,
4.4. Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem dopravy a silničního hospodářství
dne
27. 2. 2019
pod č.j. KUZL7485/2019,
spisová
značka
KUSP7485/2019/DOPST, a dne 25. 7. 2019 pod č.j. KUZL48692/2019, spisová
značka KUSP48692/2019,
4.5. Městským úřadem Kroměříž, Odborem občansko správních agend, oddělením
dopravy
a silničního
hospodářství
dne
30. 1. 2019
pod č.j. MeUKM/008879/2019, spisová značka MeUKM/008603/2019,
4.6. Městským úřadem Holešov, odborem dopravním a správním dne 10. 11. 2020
pod č.j. HOL-31353/2020/DS/AR, spisová zn.: 288/2020, a dne 25. 11. 2020
pod č.j. HOL-32503/2020/DS/AR, spisová zn.: 288/2020,
4.7. Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravně správním
dne 9. 12. 2020 pod č.j. MUBPH 25706/2020, Spis.zn.: ODS 977/2020 AIVa4,
4.8. Magistrátem města Olomouce, Odborem stavebním, oddělením státní správy
na
úseku
pozemních
komunikací
dne
15. 12. 2020
pod č.j. SMOL/297002/2020/OS/PK/Vlc,
Spisová
značka
SSMOL/271641/2020/OS,
4.9. Městským úřadem Lipník nad Bečvou, Stavebním úřadem dne 23. 11. 2020
pod č.j. MU/22619/2020/SÚ-SH, spisová značka MU/20728/2020/4263.

5.

Žadatel o uzavírku odpovídá za to, že uzavírka bude po celou svou dobu označena
předepsaným způsobem (viz bod č. 4 tohoto rozhodnutí) a toto označení bude
v řádném stavu. Pro osazení přechodného dopravní značení nebudou využity stojany
stávajícího svislého dopravního značení. Po ukončení uzavírky bude dopravní
značení neprodleně uvedeno do původního stavu na náklady žadatele o uzavírku.

6.

Stavebními pracemi nesmí docházet k znečišťování vozovek přilehlých pozemních
komunikací. Pokud by k znečištění došlo, musí být znečištěné vozovky žadatelem
o uzavírku neprodleně očištěny.
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7.

Případné škody na součástech či příslušenstvích pozemních komunikací,
po nichž budou vedeny objízdné trasy a které budou způsobeny zvýšeným
provozem na ně převedeným, budou odstraněny na náklady žadatele
o uzavírku a objížďku (v případě potřeby budou tyto škody odstraňovány
průběžně i po dobu trvání uzavírky).

8.

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 mailem (s potvrzením o doručení) ndic@rsd.cz.

9.

Osoba, která bude zodpovídat za organizování a zabezpečení akce: Ing. Lukáš
Hruška, M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, tel. +420 606 688 354.

Účastník řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu,
na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
M – SILNICE a.s., IČ: 421 96 868, se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03
Pardubice
Odůvodnění
Krajský úřad, který podle ustanovení § 40 odst. 3 písm. d) zákona o pozemních
komunikacích je příslušným silničním správním úřadem ve věcech silnic I. třídy na území
Olomouckého kraje, s výjimkou věcí, ve kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy, obdržel
dne 20. 11. 2020 žádost společnosti M – SILNICE a.s., IČ: 421 96 868, se sídlem Husova
1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, zastoupené společností ZNAKOM s.r.o.,
IČ: 262 64 641, se sídlem Zengrova 2694/4, Židenice, 615 00 Brno, o povolení částečné
uzavírky provozu na silnici I/55 ul. Polní v Přerově v km staničení 18,770-19,238 (úsek
silnice I/55 od průsečné křižovatky se silnicemi I/47 ul. Lipnická a III/04724 ul. Velká
Dlážka po připojení sousední nemovitosti (prodejna OBI)), v době od 27. 12. 2020
do 21. 5. 2021, z důvodu realizace stavby „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí“ – ETAPA 3
– prodloužení termínu.
Součástí žádosti o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/55 ul. Polní v Přerově
byly grafické návrhy přechodné úpravy provozu „ETAPA 3B – prodloužení termínu
uzavírky“ (výkres č. 1 a výkres č. 2 z 9. 11. 2020), dle kterých:
- v uzavřeném úseku silnice I/55 ul. Polní zůstane zachován provoz dopravy ve směru
jízdy z ulice Polní do křižovatky silnice I/55 se silnicemi I/47 ulice Lipnická
a III/04724 ul. Velká Dlážka. Tento provoz bude veden po vybudovaném
jednopruhovém úseku silnice I/55 (větev V3 stavby „I/55 MÚK s ČD PřerovPředmostí“),
- tranzitní doprava nad 12 t na trase Zlín – Olomouc – Lipník nad Bečvou a zpět bude
obousměrně vedena po dálnicích D1, D46 a D35,
- tranzitní doprava do 12 t na trase Lipník nad Bečvou – Přerov – Zlín bude vedena
od křižovatky silnice I/47 se silnicí III/43415 u Prosenic po silnici III/43415 přes obec
Prosenice (ul. Maloprosenská a ul. Grymovská), po silnici III/43413 přes obec
Grymov a po silnici II/434 přes Kozlovice (ul. Grymovská) do Přerova
(ul. Dvořákova) a odtud již po pozemních komunikacích dle stávající místní úpravy,
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- doprava nad 3,5 t ve směru jízdy od Olomouce po silnici I/55 bude v Přerově vedena
po silnicích I/55 ul. Olomoucká a III/01857 ul. Staré Rybníky a po místní komunikaci
ul. Dluhonská až na křižovatku se silnicí I/55 ul. Polní a ul. Tržní,
- doprava nad 3,5 t ve směru jízdy od Lipníka nad Bečvou po silnici I/47 bude
v Přerově vedena po silnicích I/47 ul. Lipnická, I/55 ul. Olomoucká a III/01857
ul. Staré Rybníky a po místní komunikaci ul. Dluhonská až na křižovatku se silnicí
I/55 ul. Polní a ul. Tržní,
- podrobnější vedení zdrojové nebo cílové dopravy v blízkých i vzdálenějších
oblastech (zejména oblast Bystřice pod Hostýnem, Holešov a Lipník nad Bečvou)
bylo patrné z grafického návrhu přechodné úpravy provozu.
Autobusové linky veřejné linkové dopravy budou obousměrně vedeny po objízdné trase
ze silnice I/55 (ul. Velké Novosady) po MK nábř. Dr. Edvarda Beneše a III/04724 (ul. Velká
Dlážka) a dále dle platné licence. Spoje č. 6 a 8 autobusové linky 925101 městské
autobusové dopravy v Přerově budou od ul. Kojetínská vedeny po objízdné trase
ul. Komenského (II/434), ul. Palackého (místní komunikace), přes most Míru (I/55),
ul. Velká Dlážka (III/04724) až na světelnou křižovatku u Lidlu, kde naváží na původní
trasu linky.
Další součástí žádosti bylo:
- souhlasné stanovisko Ředitelství silnic Zlínského kraje, ze dne 22. 10. 2020
pod zn.:ŘSZKKM11476/20-225, k přechodnému dopravnímu značení na silnicích
II/150, II/432, II/436, II/438 a II/490 a k objízdné trase po silnicích II/432 a II/438
v úseku Hulín – Bystřice pod Hostýnem, v termínu 26. 10. 2020 – 21. 5. 2021,
- souhlasné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Olomouc, ze dne
16. 7. 2019 pod zn.: 4034/2019-52200/Lu (ŘSD se současně vzdalo práva vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním) k úplné uzavírce silnice I/55
od 29. 7. 2019 do 26. 12. 2020 po dobu stavby „I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí
ETAPA 3“, které bylo dne 22. 10. 2020 doplněno o souhlas s prodloužením termínu
realizace stavby od 26. 12. 2020 do 21. 5. 2021,
- souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského
kraje, územního odboru Kroměříž, dopravního inspektorátu ze dne 21. 10. 2020
pod č.j.: KRPZ-10284-19/ČJ-2019-150806, k prodloužení termínu úplné uzavírky
silnice I/55 v Přerově a k osazení přechodného dopravního značení na silnicích
II/150, II/438, II/490, II/432, I/55, I/47 a III/4327 v úseku Bystřice pod HostýnemHolešov-Hulín-Kroměříž, v termínu 26. 10. 2020 – 21. 5. 2021,
- souhlasné stanovisko Magistrátu města Přerova, Odboru evidenčních a správních
služeb a obecního živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend
(dotčený dopravní úřad) ze dne 22. 10. 2020 pod č.j.: MMPr/218948/2020
k prodloužení ETAPY 3 a k úplné uzavírce silnice I/55 v termínu do 21. 5. 2021,
s tím, že spoje č. 6 a 8 linky 925101 budou od ul. Kojetínská vedeny po objízdné
trase ul. Komenského, Palackého, přes most Míru, ul. Velká Dlážka až na světelnou
křižovatku u Lidlu, kde naváží na původní trasu linky a zastávka Přerov,Polní bude
zrušena (požadavek, aby pro autobusy MAD Přerov byl zajištěn obousměrný
průjezd místní komunikací ul. Dluhonská do místní části Dluhonice, byl k žádosti
o uzavírku přiloženému grafickém návrhu přechodné úpravy provozu splněn),
- souhlasné stanovisko Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy
a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy (dotčený dopravní úřad) ze dne
22. 10. 2020 pod č.j.: KUOK 114542/2020, SpZn. KÚOK/113603/2020/ODSHVD/7699 k úplné uzavírce silnice I/55 v termínu 26. 10. 2020 – 21. 5. 2021, s tím,
-5-

KÚOK/124081/2020/ODSH-SH/7013

KUOK 136451/2020

že objízdná trasa autobusových linek bude obousměrně vedena ze silnice I/55
(Velké Novosady) po MK nábř. Dr. Edvarda Beneše a III/04724 (Velká Dlážka)
a dále dle platné licence. Všechny autobusové zastávky budou obslouženy
dle platného jízdního řádu,
- stanovení přechodné úpravy provozu na dálnici D1 v termínu 6. 12. 2019 31. 12. 2021 stanovilo Ministerstvo dopravy dne 4. 12. 2019 pod č.j.: 369/2019-120RD/4 a stanovení přechodné úpravy provozu na dálnicích D1, D35, D46 a D55
v termínu dle příslušného rozhodnutí o uzavírce stanovilo Ministerstvo dopravy dne
22. 2. 2019 pod č.j.: 9/2019-120-RD/5
- harmonogram prací.
Krajský úřad obdržel dne 23. 11. 2020 stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje ze dne
20. 11. 2020 pod zn.: SSOK-JH 26288/2020 (SSOK se současně vzdala práva vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním).
Krajský úřad obdržel dne 24. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích
II/434, II/437 a III/4372, které bylo stanoveno Městským úřadem Lipník nad Bečvou,
Stavebním úřadem dne 23. 11. 2020 pod č.j. MU/22619/2020/SÚ-SH, spisová značka
MU/20728/2020/4263, a stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I/35, I/47 a I/55,
které bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje, Odborem dopravy a silničního
hospodářství
dne
24. 11. 2020
pod č.j.: KUOK 125202/2020,
SpZn.: KÚOK/120229/2020/ODSH-SH/7909.
Krajský úřad vyrozuměl, v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu (dále jen správní řád), o zahájení správního řízení dne 25. 11. 2020
pod č. j.: KUOK 124889/2020 všechny účastníky řízení (ZNAKOM s.r.o., Ředitelství silnic
a dálnic ČR, Správu Olomouc, Správu silnic Olomouckého kraje, Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Oddělení správy dálnic Morava, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Zlín, Ředitelství
silnic Zlínského kraje, Statutární město Přerov, Obec Grymov, Obec Prosenice, Město
Lipník nad Bečvou, Město Bystřice pod Hostýnem, Obec Jankovice, Město Holešov, Obec
Třebětice, Správu železnic, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc), Policii České republiky,
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, dopravní inspektorát,
Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Olomouc, dopravní inspektorát a Policii České republiky, Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje, územní odbor Kroměříž, dopravní inspektorát.
Podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích příslušný silniční správní úřad
žádost projedná
a) s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem pozemní
komunikace, po níž má být vedena objížďka
b) s obcí, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena
objížďka
c) s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha,
d) s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci
nebo veřejně přístupné účelové komunikaci.
Z tohoto důvodu Krajský úřad, současně s oznámením o zahájení správního řízení,
požádal Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správu Olomouc (vlastník (majetkový správce)
silnice I/55, která má být uzavřena a vlastník (majetkový správce) silnic, po nichž mají být
vedeny objížďky), Správu silnic Olomouckého kraje (vlastník (majetkový správce) silnic,
po nichž mají být vedeny objížďky), Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení správy dálnic
Morava (vlastník dálnic D1, D46 a D35, po nichž má být vedena objížďka), Ředitelství
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silnic a dálnic ČR, Správu Zlín (vlastník (majetkový správce) silnice, po níž má být vedena
objížďka), Statutární město Přerov (obec, na jejímž zastavěném území má být povolena
uzavírka a nařízena objížďka a vlastník pozemních komunikací, po nichž mají být vedeny
objížďky), Obec Grymov (obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka),
Obec Prosenice (obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka), Město
Lipník nad Bečvou (obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka), Město
Bystřice pod Hostýnem (obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka),
Obec Jankovice (obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka), Město
Holešov (obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka), Obec Třebětice
(obec, na jejímž zastavěném území má být nařízena objížďka), Správu železnic, s.o.,
Oblastní ředitelství Olomouc (provozovatel dráhy umístěné na komunikaci, po níž má být
vedena objížďka), Policii České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje,
územní odbor Přerov, dopravní inspektorát a Policii České republiky, Krajské ředitelství
policie Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, dopravní inspektorát o stanovisko
k projednávané uzavírce silnice I/55. K tomu se jim současně usnesením stanovila lhůta
5 dnů ode dne doručení příslušné písemnosti (stanovená lhůta vypršela dne 7. 12. 2020).
Neboť žadatel doložil Krajskému úřadu souhlasné stanovisko Ředitelství silnic Zlínského
kraje (vlastník (majetkový správce) silnic, po nichž má být vedena objížďka) a souhlasné
stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, územního
odboru Kroměříž, dopravního inspektorátu, nežádal již Krajský úřad tyto jmenované
o vydání jejich dalšího stanoviska.
Krajský úřad následně obdržel:
- dne 25. 11. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
které bylo stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem dopravy
a silničního hospodářství dne 27. 2. 2019 pod č.j. KUZL7485/2019, spisová značka
KUSP7485/2019/DOPST (pro termín dle příslušného rozhodnutí o uzavírce silnice),
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které bylo
stanoveno Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem dopravy a silničního
hospodářství dne 25. 7. 2019 pod č.j. KUZL48692/2019, spisová značka
KUSP48692/2019, stanovení přechodné úpravy provozu, které bylo stanoveno
Městským úřadem Holešov, odborem dopravním a správním dne 10. 11. 2020
pod č.j. HOL-31353/2020/DS/AR,
spisová
zn.: 288/2020
(pro
termín
od 26. 12. 2020 do 1. 3. 2021) a stanovení přechodné úpravy provozu, které bylo
stanoveno Městským úřadem Holešov, odborem dopravním a správním
dne 25. 11. 2020
pod č.j. HOL-32503/2020/DS/AR,
spisová
zn.: 288/2020
(pro termín od 2. 3. 2021 do 21. 5. 2021),
- dne 26. 11. 2020 souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Olomouckého kraje, územního odboru Přerov, dopravního inspektorátu
ze dne 26. 11. 2020 pod č.j.: KRPM-97456-6/ČJ-2020-140806 k částečné uzavírce
provozu na silnici I/55,
- dne 30. 11. 2020 nesouhlasné stanovisko Obce Grygov ze dne 30. 11. 2020
k vedení objízdné trasy přes obec Grymov po dobu částečné uzavírky provozu
na silnici I/55,
- dne 30. 11. 2020 souhlasné stanovisko Města Bystřice pod Hostýnem ze dne
30. 11. 2020 pod č.j.: MUBH 24894/2020. Město Bystřice pod Hostýnem
se současně vzdalo práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním,
- dne 1. 12. 2020 souhlasné stanovisko Správy železnic, s.o., ze dne 27. 11. 2020
pod zn. 22710/2020-SŽ-OŘOLC-STOLC. Správa železnic, s.o. se současně vzdala
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním,
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- dne
3. 12. 2020
souhlasné
stanovisko
Statutárního
města
Přerova
ze dne 3. 12. 2020 pod č.j.: MMPr/239757/2020. Statutární město Přerov současně
vzdalo práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním,
- dne 7. 12. 2020 souhlasné stanovisko Správy silnic Olomouckého kraje
ze dne 2. 12. 2020 pod zn.: SSOK-CE 26665/2020. SSOK se současně vzdala
práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním,
- dne 8. 12. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
které bylo stanoveno Městským úřadem Kroměříž, Odborem občansko správních
agend, oddělením dopravy a silničního hospodářství dne 30. 1. 2019
pod č.j. MeUKM/008879/2019, spisová značka MeUKM/008603/2019,
- dne 10. 12. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu, které bylo stanoveno
Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem, odborem dopravně správním
dne 9. 12. 2020
pod č.j. MUBPH 25706/2020,
Spis.zn.: ODS 977/2020 AIVa4,
na termín 26. 12. 2020 – 21. 5. 2021,
- dne 14. 12. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu, které bylo stanoveno
Magistrátem města Přerova, Odborem evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu, oddělením dopravně správních agend dne 14. 12. 2020
pod č.j.: MMPr/243198/2020/IV, Spis.zn.: MMPr/234959/2020/IV
- dne 15. 12. 2020 stanovení přechodné úpravy provozu, které bylo stanoveno
Magistrátem města Olomouce, Odborem stavebním, oddělením státní správy
na úseku
pozemních
komunikací
dne
15. 12. 2020
pod č.j. SMOL/297002/2020/OS/PK/Vlc, Spis. zn.: S-SMOL/271641/2020/OS.
Neboť podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu musí být účastníkům řízení před
vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí;
to se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který
se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal, byla účastníkům, kteří se práva vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí nevzdali, Krajským úřadem dána tato možnost,
a to vyrozuměním ze dne 15. 12. 2020 pod č.j.: KUOK 133548/2020. K tomu se jim
současně usnesením stanovila lhůta, a to nejpozději do 5 dnů ode dne doručení příslušné
písemnosti. Stanovená lhůta vypršela dne 23. 12. 2020.
Krajský úřad se zabýval všemi obdrženými stanovisky (souhlasnými i nesouhlasnými)
všech účastníků správního řízení.
Krajský úřad posouzením obsahu a důvodů uvedených v nesouhlasném stanovisku Obce
Grymov dospěl k závěru, že toto nesouhlasné stanovisko nezakládá důvodu, pro který by
měla být žádost o uzavírku provozu na silnici I/55 Krajským úřadem zamítnuta. Dle dříve
vydaného povolení uzavírky provozu na silnici I/55 v termínu od 7. 9. 2019 do 26. 12. 2020
je přes obec Grymov vedena objízdná trasa vozidel nad 3,5 t jedoucích z Přerova
do Olomouce nebo Ostravy. Dle žádosti o uzavírku provozu na silnici I/55 v termínu
od 27. 12. 2020 do 21. 5. 2021, která byla Krajskému úřadu doručena dne 20. 11. 2020,
je přes obec Grymov navržena trasa objížďky pro vozidla do 12 t jedoucí z Lipníka
nad Bečvou do Kroměříže či Zlína. Tato objízdná trasa byla kladně projednána
jak s vlastníkem pozemních komunikací, po nichž má být tato objížďka vedena,
tak i s Policií České republiky a dle Krajského úřadu je z hlediska provozu vyhovující
a není v rozporu se stávající místní úpravou provozu pozemních komunikacích vedoucích
přes obec Grymov. Krajský úřad navíc dospěl k názoru, že nevyznačením objízdné trasy
přes obec Grymov pro vozidla do 12 t jedoucích z Lipníka nad Bečvou do Kroměříže
či Zlína a ponecháním jízdy těchto vozidel po silnici I/47 až do Přerova, by došlo
ke zbytečnému zhoršení již tak složité dopravní situace v křižovatce silnice I/47
ul. Lipnická se silnicemi I/55 ul. Polní a III/04724 ul. Velká Dlážka v Přerově.
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Vzhledem k tomu, že žádost o povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/55 obsahuje
všechny náležitosti stanovené v § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, posoudil Krajský úřad, na základě vydaných stanovení
přechodných úprav provozu na dotčených pozemních komunikacích, po projednání
s vlastníkem (majetkovým správcem) silnice I/55, která má být uzavřena, po projednání
s vlastníky (majetkovými správci) pozemních komunikací, po nichž má být vedena
objížďka, po projednání s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka
nebo nařízena objížďka, po projednání s provozovatelem dráhy umístěné na komunikaci,
po níž má být vedena objížďka, po projednání s Policií České republiky a s předchozími
souhlasy dotčených dopravních úřadů, že vydáním rozhodnutím nebudou krácena práva
a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k Ministerstvu
dopravy, a to podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy
a silničního hospodářství.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá, dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích, odkladný účinek.

Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru
Obdrží (účastníci řízení):
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
zastoupena společností
ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 120, 772 11 Olomouc
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení správy dálnic Morava, Šumavská 33,
602 00 Brno
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Statutární město Přerov, Bratrská 709/34Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Obec Grymov, Grymov 27, 751 21 Prosenice
Obec Prosenice, Na Návsi 10, 751 21 Prosenice
Město Lipník nad Bečvou, náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou
Město Bystřice pod Hostýnem, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice
pod Hostýnem
Obec Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov
Město Holešov, Masarykova 628, 769 01 Holešov
Obec Třebětice, Třebětice 51, 769 01 Holešov
Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1, 779 00
Olomouc
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Dále obdrží:
16. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Přerov, dopravní inspektorát, U Výstaviště 3183/18, 751 52 Přerov
17. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor
Olomouc, dopravní inspektorát, tř. Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc
18. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor
Kroměříž, dopravní inspektorát, Březinova 2819, 767 28 Kroměříž
19. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, odbor služby
dopravní policie, tř. Kosmonautů 189/10, 779 00 Olomouc
20. Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Na vědomí:
21. Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend, Bratrská 34,
750 11 Přerov
22. Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací, nábřeží Ludvíka Svobody
1222/12, 110 15 Praha 1
23. Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
silničního hospodářství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
24. Městský úřad Lipník nad Bečvou, Odbor stavební, náměstí T. G. Masaryka 89/11,
751 31 Lipník nad Bečvou
25. Městský úřad Kroměříž, Odbor občansko správních agend, oddělení dopravy
a silničního hospodářství, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž
26. Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní, Masarykova 628, 769 17 Holešov
27. Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní, Masarykovo
náměstí 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
28. Magistrát města Olomouce, Odbor stavební, oddělení státní správy na úseku
pozemních komunikací, Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
29. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Oddělení dohledu a kvality elektronického mýta,
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 – Nové Město
(petr.vaculcik@rsd.cz)
30. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení
veřejné dopravy, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc (dopravní úřad)
31. Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního
živnostenského úřadu, oddělení dopravně správních agend, Bratrská 34,
750 11 Přerov (dopravní úřad)
32. HZS Olomouckého kraje, územní odbor Olomouc, Schweitzerova ul. 91,
772 11 Olomouc
33. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, příspěvková organizace,
Aksamitova 8, 772 00 Olomouc
34. ARRIVA MORAVA a. s.
35. STUDENT AGENCY k.s.
36. KIDSOK
37. Ing. Lukáš Hruška, M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice
38. spis
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