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Přerov, dne 22.9.2021

VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., IČO 25371878, Dolní 81/20, 783 13 Štěpánov u Olomouce

ROZHODNUTÍ č. 82/2021
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 31.8.2021 podala
společnost VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., IČO 25371878, Dolní 81/20, 783 13 Štěpánov
u Olomouce,
kterou zastupuje společnost Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO 27848116, Pavelkova
222/2, 779 00 Olomouc 9
(dále jen "žadatel"), a po předchozím projednání se Správou silnic Olomouckého kraje jako pověřeným
správcem krajských silnic ze dne 7.9.2021 pod zn. SSOK-JH 21735/2021, Ředitelstvím silnic a dálnic, Správa
Olomouc ze dne 2.9.2021 pod č.j. RSD-520535/2021-2, a po projednání s obcí Prosenice, Radslavice, Sušice,
Oldřichova, Osek nad Bečvou, Grymov na jejichž zastavěném území má být uzavírka povolena / nařízena
objížďka, Hanáckou potravinářskou společností s.r.o. ze dne 6.9.2021 jako vlastníkem veřejně přístupné účelové
komunikace po níž je vedena objízdná trasa BUS a po projednání s Dopravním inspektorátem Přerov, PČR KŘ
Ol. kraje ze dne 7.9.2021 pod č.j. KRPM-83590-7/ČJ-2021-140806 podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních
komunikacích a po projednání s příslušným dopravním úřadem
povoluje podle § 24 zákona o pozemních komunikacích
úplnou/jednosměrnou uzavírku krajské silnice
Místo uzavírky:

krajská silnice III/43415 Prosenice, ul. Maloprosenská

Důvod uzavírky:

"Prosenice - Výstavba kanalizace ul. Osecká a Maloprosenská"

Druh uzavírky:

úplná/jenosměrná dlouhodobá
směr Prosenice – I/47 uzavřen

Délka uzavírky:

cca 50 m

Rozsah uzavírky:

pro veškerý provoz mimo vozidel stavby

Trasa objížďky:

od I/47 směr Grymova po volné polovině vozovky
Od Grymova a Kozlovic po II/434 přes Sušice, III/43419 přes
Oldřichova do Oseka na I/47
pro BUS, dopravní obsluhu a zemědělskou techniku po veřejně
přístupné účelové komunikaci ul. Osecká
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23.9.2021 – 24.10.2021
8.11.2021 – 21.11.2021

Odpovědná osoba za žadatele:

Marek Bártů, VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., IČO
25371878, Dolní 81/20, 783 13 Štěpánov u Olomouce, tel. 725 427
195

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 15.9.2021 pod č.j. MMPr/189279/2021/MlI, 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 7.9.2021 pod zn. SSOK-JH 21735/2021, 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.
 Po skončení uzavírky budou dočasné DZ odstraněny žadatelem o uzavírku.
7. 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.
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 emailem (s potvrzením o
doručení) ndic@rsd.cz.
9. 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.
10. 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.
11. Je nutno respektovat podmínky vyjádření dopravního úřadu (KÚOK) ze dne 15.9.2021 pod č.j. KUOK
91613/2021, zejména:
Předmětným úsekem silnice III/43415 jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky
920515, 920516 a 920518, které jsou provozované na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě
cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.
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Předmětným úsekem silnice III/43415 ul. Maloprosenská nebude umožněn průjezd spojům linek
přijíždějících od Grymova. Tyto spoje budou vedeny KUOK 91613/2021 2/2 ze zastávky
Prosenice,cukrovar po silnici III/43415 a dále jednosměrnou objízdnou trasou po MK ul. Cukrovarská
s napojením na I/47, dále dle platných licencí.
Zastávka Prosenice,rozc. (směr Prosenice,žel.st.) bude pro dotčené spoje linky 920515 přemístěna na MK
ul. Cukrovarská do blízkosti RD č. p. 152. Přesné umístění přemístěné zastávky musí být projednáno s
Dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních
komunikacích. Linkou 920516 nebude tato zastávka z důvodu objízdné trasy v souvislosti s úplnou
uzavírkou silnice III/04724 ul. Osmek v místě mostu ev. č. 04724-2 v Přerově obsluhovaná,
Spojům dotčených linek přijíždějící ze silnice I/47 bude umožněn předmětným úsekem průjezd.
Dotčené spoje linky 920516 a spoj č. 5 linky 920518 budou ze silnice I/47 vedeny na silnici III/43415 ul.
Maloprosenská a dále jednosměrnou objízdnou trasou po MK ul. Cukrovarská na přemístěnou zastávku
Prosenice,náves do blízkosti RD č.p. 152 v souvislosti se souběžnou uzavírkou silnice III/04724 ul. Osmek
v Přerově, dále po objízdné trase dle platného jízdního řádu. Ostatní zastávky budou obslouženy dle
platných jízdních řádů.
Dotčené autobusové linky v uvedeném úseku jsou zajišťovány nízkopodlažními autobusy, které mají
průměrnou šíři 2,55 m a délku 13 i 15 m. Z tohoto důvodu musí bezpečný průjezdný profil splňovat
minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí překročit výšku 10 cm.
O jakékoliv změně termínu uzavírky bude informována odpovědná osoba zhotovitele (žadatele o uzavírku)
minimálně 5 pracovních dnů předem KIDSOK p.o. (tel. 770 173 126), dopravce ARRIVA MORAVA a.s.
(tel. 602 135 654) a dopravní úřad (tel. 585 508 585).
Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách v autobusech a na
autobusových zastávkách, které nebudou obslouženy.
12. Za provádění prací a za dopravní značení související s uzavírkou včetně jeho údržby zodpovídá Marek
Bártů, VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., IČO 25371878, Dolní 81/20, 783 13 Štěpánov u Olomouce,
tel. 725 427 195.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., IČO 25371878, Dolní 81/20, 783 13 Štěpánov u Olomouce
Odůvodnění:
Žadatel podal dne 31.8.2021 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
Obec Prosenice
Obec Grymov
Obec Radslavice
Obec Sušice
Obec Oldřichov
Obec Osek nad Bečvou
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.

Bc. Iva Ratiborská
správní referent

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 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. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IDDS: qjhzkzt
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz
4. Obec Prosenice, IDDS: zvdbjaw
5. Obec Grymov, IDDS: izqar7t
6. Obec Radslavice, IDDS: 744bhch
7. Obec Sušice, IDDS: exka5y9
8. Obec Oldřichov, IDDS: 8kdbizu
9. Obec Osek nad Bečvou, IDDS: g9gbb9v
dotčené správní úřady
10. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 6jwhpv6
11. Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf
ostatní
12. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
13. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: j9ymvs2
14. Koordinátor integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS:
idz9c2j
15. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx
16. VK - AQUA OLOMOUC, spol. s r.o., Marek Bártů, IDDS: hdyaxai
17. www.jsdi.cz/portal
18. spis

