MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Č.j.: MJ/60533/2022
Sp.zn: MJ/59069/2022/08/ODSH/TOM
Vyřizuje/telefon: Toman/584 498 402

V Jeseníku dne 16.11.2022

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ:
25869523

ROZHODNUTÍ
O prodloužení úplné uzavírky
Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný dle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“), ve správním řízení posoudil žádost o prodloužení povolení úplné uzavírky pozemních
komunikací (dále jen „uzavírka“) podanou dne 3.10.2022, kterou podala právnická osoba:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523,
v zastoupení: Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany, IČ:
27848116
(dále jen „žadatel").
Silniční správní úřad na základě posouzení výše uvedené žádosti,
po projednání s vlastníkem dotčených pozemních komunikací, které mají být uzavřeny (Olomoucký kraj,
v zastoupení Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.,), rozhodl tak, že v souladu s § 24 zákona a § 39 odst.
4 prováděcí vyhlášky,
povoluje
prodloužení úplné uzavírky
Místo: sil. II/457, železniční přejezd P4372 Bernartice – Horní Heřmanice
Doba: do 17.11.2022
Účel: „železniční přejezd P4372“ doplnění závor
Způsob: práce ny vybudování závor u přejezdu
Objízdná trasa: po sil. III/4537, sil. III/4538, sil. III/4539, sil. III/4576 a MK

Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:

Tel.: 584 498 402
e-mail: jiri.toman@mujes.cz
Masarykovo nám 167/1, 790 01 Jeseník
pracoviště: Karla Čapka 1147/10, 790 01 Jeseník

www.jesenik.org
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Žadatel bude informovat silniční správní úřad (tel.: 584 498 402, 584 498 495 nebo e-mail:
jiri.toman@mujes.cz) bezprostředně před započetím uzavírky a bezprostředně po konci
uzavírky o jejich ukončení.
Žadatel zajistí, aby uzavírka byla vždy omezena na co nejkratší dobu.
Při uzavírce musí být provedena taková opatření, aby nemohla být ohrožena bezpečnost a
plynulost silničního provozu a chodců na dotčené pozemní komunikaci.
V případě potřeby bude umožněn bezproblémový průjezd vozidel IZS.
Žadatel zajistí, aby byla po celou dobu uzavírka řádně technicky zabezpečena, aby byla z
hlediska provozu vyhovující a byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Vznikne-li
následná škoda, její náhrada se uskuteční na náklady žadatele.
Uzavírka bude označena přechodným dopravním značením dle vydaného stanovení ze dne
24.10.2022 č.j. MJ/55536/2022.
Úplná uzavírka se dotkne linky veřejné linkové dopravy 950125. která je provozována na
základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA autobusy a.s.,
Na ostrově 177, 53701 Chrudim, IČO: 25945408.
Po dobu úplné uzavírky nebude dotčeným spojům linky 950125 umožněn průjezd a budou
vedeny po následujících objízdných trasách:
Spoje č. 3, 21, 24, 208, 209, 210, 211, 212, 213 budou vedeny obousměrnou objízdnou trasou
ze zastávky Velká Kraš, Hukovice, zast. Po silnici, III/4539 Kobylá nad Vidnavkou Tomíkovice,
III/4538 Buková, III/4537 Bernartice, kde obslouží zastávku Bernartice,, ObÚ, II/457 a dále
budou pokračovat ve svých trasách směr Javorník dle platné licence.
Spoje č. 5, 8, 11, 13 budou vedeny výše uvedenou objízdnou trasou s tím, že navíc zajedou
z Bernartic po cil. II/457 na zastávku Bernartice, Horní Heř.,žel.zast., odkud budou pokračovat
po MK do areálu Střední školy gastronomie, farmářství a služeb Jeseník (dále jen „SŠ GFaS
Jeseník“) – pracoviště Horní Heřmanice, kde se otočí a vrátí zpět do Bernartic a dále budou
pokračovat ve svých trasách dle plánované licence. Na základě požadavku ředitelky SŠ a GFaS
Jeseník na dopravu studentů školy bude obnovena původní verze návrhu s otáčením autobusů
v areálu SŠ GFaS Jeseník – pracoviště Horní Heřmanice
Z důvodu BESIP bude doplněna PDZ B29 „Zákaz stání“ v areálu SŠ GFaS Jeseník – pracoviště
Horní Heřmanice dle přílohy stanovení PÚP.
Spoje č. 4 a 12 Budou vedeny ve svých trasách od Javorníku přes Bukovou do Bernartic, kde
obslouží zastávku Bernartice,,ObÚ (na silnici III/4537) a budou pokračovat na II/457, III/4573,
MK „panelka“ okolo areálu ZD, II/457 zpět do Bernartic a dále výše uvedenou objízdnou trasou
přes Bukovou, Kobylou nad Vidnavkou na zastávku Velká Kraš, Hukovice,zast. A dále budou
pokračovat ve svých trasách dle platné licence. Otáčení autobusů (spoje.č. 4 a12) v obci
Bernartice bylo projednáno a odsouhlaseno dopravcem a starostou obce na místním šetření dne
12.10.2022.
Obsluha zastávky Bernartice,ObÚ, která je v současnosti rozmístěna ke čtyřem označníkům (dva
na sil. II/457 a dva na sil. III/4537, bude upravena tak, že spoje č. 5, 8, 13 obslouží zastávku u
označníků na sil. II/457 (v blízkosti hostince) a spoje č. 3. 4, 11, 12, 21, 24, 208, 209, 210, 211,
121, 213 obslouží u označníků na sil. III/4537 (v blízkosti ObÚ).
Zastávka Bernartice, Horní Heřm.,žel.st. bude obsluhována pouze spoji č. 5, 8,. 11 a 13.
Zastávka Bernartice, Horní Heřm.,statek nebude obousměrně obsluhována bez náhrady.

9.

Na linku 950125 bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude upřesněno vedení,
časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek. V důsledku změny trasování některých
spojů, může dojít ke změně pořadí zastávek v rámci připravovaného výlukového jízdního řádu.
Z tohoto důvodu bude odpovědná osoba zhotovitele stavby (žadatele o povolení uzavírky),
jakékoliv změny termínu uzavírky (oddálení, zkrácení, zrušení)informovat v předstihu
minimálně 5 pracovních dní
příspěvkovou organizaci KIDSOK (tel. 587 336 662,
770 173 126), dopravce ARRIVA autobusy a.s. (tel. 597 827 475, 775 910 598) a dotčený
dopravní úřad (tel. 585 508 600)
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Výše uvedenou objízdnou trasu včetně obsluhy zastávky Bernartice, Horní Heřm., žel.zast. a
otáčení v areálu SŠ GFaS Jeseník – pracoviště Horní Heřmanice, budou využívat i autobusy
náhradní autobusové dopravy (NAD) za souběžně probíhající výluky na železniční trati 295.
Práce na silničním tělese budou zahájeny až na základě předávacího protokolu vydaného
správním cestmistrem stř. Jeseník (Ing. Milan Marcinov, tel. 731 604 924)
s odsouhlasením plánovaného záboru v místě stavby a trasy protlaku.
Nesmí dojít k žádnému poškození povrchu vozovky krajské pozemní komunikace mimo oblast
železničního přejezdu.
Během stavby nesmí dojít k poškození žádných součástí a příslušenství krajské komunikace.
Žádný materiál nebude skladován na vozovce krajské komunikace.
V případě, že v podkladních vrstvách budou žulové kostky, pak budou po odtěžení
protokolárně předány na cestmistrovství Jeseník.
U nového vedení umístěného v silničním tělese krajské komunikace (tedy po celé délce
navrženého NN vedení) je nutné dodržet min. krytí 1,20m na všechny strany od sítě (platí i pro
křížení silničního příkopu-měřeno od jeho dna).
Před zásypem NN vedení i startovacích jam bude odsouhlasena hloubka uložení
pracovníkem SSOK SÚ Šumperk Ing. Marcinovem (tel. 731 604 924) se zápisem do
stavebního deníku.
Při provádění prací nesmí docházet k poškození vozovky např. patkujícícmi se mechanismy.
Pracoviště bude trvale řádně zabezpečeno dopravními značkami dle stanovení silničního
správního úřadu (MěÚ Jeseník, Odboru dopravy a silničního hospodářství).
Po ukončení prací bude silniční pozemek uveden do původního stavu a bezprostředně
tedy do 2 pracovních dnů protokolárně vrácen SSOK.
Po konečné úpravě nutno silniční pozemek protokolárně vrátit zástupci SSOK se zakreslením
situace skutečného provedení (1x výtisk + 1x v elektronické podobě ve formátu dwg) ve vztahu
k ose komunikace s uvedením použitého materiálu, hloubkou uložení, příčným řezem apod.
Za průběh uzavírky zodpovídá: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova
229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523, p. Peter Bodnár, tel. 602 505 840

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
-

IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ:
25869523

Odůvodnění:
Žadatel (IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc – Nová Ulice,
IČ: 25869523, v zastoupení: Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2, 779 00
Bystrovany, IČ: 27848116) dne 3.10.2022 podal v souladu s § 39 odst. 1 prováděcí vyhlášky žádost o
prodloužení povolení úplné uzavírky sil. II/457, železniční přejezd P4372 Bernartice – Horní
Heřmanice, z důvodu „železniční přejezd P4372“ doplnění závor, v termínu 17.11.2022. Dnem podání
žádostí bylo zahájeno řízení o povolení uzavírky pozemních komunikací podle § 24 zákona.
Součástí žádosti byly tyto hlavní dokumenty:
situace s návrhem značení
plná moc
Harmonogram práce
Silniční správní úřad písemností ze dne 9.11.2022 v souladu s § 47 odst. 1 správního řádu, oznámil
zahájení řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům.
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Povolení dle § 24 odst. 2 zákona o uzavírce rozhoduje příslušní silniční správní úřad, v tomto případě po
projednání s vlastníkem pozemních komunikací, které mají být uzavřeny a s obcí, na jejímž zastaveném
území má být uzavírka povolena.
Obdržením souhlasu vlastníka dotčených pozemních komunikací, obce, na jejímž zastaveném území má
být uzavírka povolena, byly silničním správním úřadem shromážděny potřebné podklady pro vydání
rozhodnutí. Jelikož se v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníci řízení písemně vzdali práva
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, silniční správní úřad upustil od výzvy žadateli na možnost vyjádřit
se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním.
Silniční správní úřad po shromáždění a posouzení všech podkladů, které byly součástí žádosti a které
mu byly v průběhu řízení doručeny, dospěl ve správním řízení k závěru, že žádosti vyhoví a uzavírku
povolí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):
Olomoucký kraj, v zastoupení Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., SÚ Šumperk
Město Žulová, sídlem: Hlavní 36, 790 65 Žulová, IČO 00303682
Obec Kobylá nad Vidnavkou, sídlem: Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65, IČO 70599971
Město Vidnava, sídlem: Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava, IČO 00303585
Obec Velká Kraš, sídlem: Velká Kraš 132, 790 58, IČO 00635855
Obec Bernartice, sídlem: Bernartice 60, 790 57, IČO 00302325

K řízení byla předložena tato vyjádření a stanoviska:
•
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník
ze dne 19.10.2022 souhlas
•
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník
ze dne 10.11.2022 souhlas s prodloužením
•
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk
ze dne 13.10.2022 – zn. SSOK/CE 25429/2022, SSOK/TSÚ 25844/2022 vyjádření
s podmínkami (podm. č. 11 – 21)
•
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk
ze dne 12.11.2022 – zn. SSOK/CE 28542/2022, SSOK/TSÚ 28743/2022 souhlas s
prodloužením
•
Krajský úřad olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH (dopravní úřad)
ze dne 13.10.2022, č.j.: KUOK 107131/2022 – souhlas s podmínkami (podmínka č. 7 - 10)
•
Krajský úřad olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH (dopravní úřad)
ze dne 11.11.2022, č.j.: KUOK 119234/2022 – souhlas s prodloužením
•

Město Žulová, sídlem: Hlavní 36, 790 65 Žulová, IČO 00303682
Ze dne 17.10.2022 – zn. MEZ 1385/2022 souhlas

•

Obec Bernartice, sídlem: Bernartice 60, 790 57, IČO 00302325
Ze dne 11.10.2022 – č.j. 52504/2022 souhlas

•

Obec Bernartice, sídlem: Bernartice 60, 790 57, IČO 00302325
Ze dne 9.11.2022 souhlas s prodloužením

•

Obec Kobylá nad Vidnavkou, sídlem: Kobylá nad Vidnavkou 53, 790 65, IČO 70599971
Projednáno

•

Obec Velká Kraš, sídlem: Velká Kraš 132, 790 58, IČO 00635855
Projednáno

•

Město Vidnava, sídlem: Mírové náměstí 80, 790 55 Vidnava, IČO 00303585
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Projednáno
Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Olomouckého kraje, a to podáním učiněným u Městského úřadu Jeseník, odboru dopravy a silničního
hospodářství.

Ing. Kateřina Ivanová
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Upozornění:
Pokud si to vyžádá veřejný zájem, může Městský úřad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodářství,
podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se
nevyměřuje.

Obdrží:
Účastníci řízení:
1. Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., Pavelkova 222/2, 779 00 Bystrovany, IČ: 27848116
(zplnomocněný zástupce žadatele)
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn
3. Město Žulová, IDDS: j5ub744
4. Obec Kobylá nad Vidnavkou, IDDS: 5qhbvrr
5. Obec Velká Kraš, IDDS: zc8bkev
6. Město Vidnava, IDDS: 7ywbajq
7. Obec Bernartice IDDS: jigbmbu
Dotčené orgány:
8. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník, IDDS: 6jwhpv6
9. Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH (dopravní úřad), IDDS: qiabfmf
Na vědomí:
10. ARRIVA autobusy a.s., IDDS: x4kgvqt
11. KIDSOK, IDDS: idz9c2j
12. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, ÚO Jeseník, IDDS: ufiaa6d
13. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o., ÚO Jeseník, IDDS: j9ymvs2
14. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523
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