MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK

Odbor dopravy a silničního hospodá řství

Č.j.: MJ/36135/2019
Sp.zn: MJ/31005/2019/06/ODSH/TOM
Vyřizuje/telefon: Toman/584 498 402

V Jeseníku dne 15.7.2019

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, 772 00 Olomouc, IČ: 70960399

ROZHODNUTÍ
Městský ú řad Jeseník, odbor dopravy a silničního hospodá řství, jako silniční správní ú řad příslušný dle
§ 40 odst. 4 písm. a) zá kona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zá kon“), ve správním řízení posoudil žá dost o povolení ú plné uzavírky pozemních
komunikací (dá le jen „uzavírka“) podanou dne 17.6.2019, kterou podala právnická osoba:
Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, 772 00 Olomouc, IČ: 70960399
v zastoupení: SEKNE spol. s r.o. Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČ: 62363701
(dá le jen „žadatel").
Silniční správní ú řad na zá kladě posouzení výše uvedené žá dosti,
po projedná ní s vlastníkem dotčených pozemních komunikací, které mají být ú plně uzavřeny
(Olomoucký kraj, v zastoupení Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.,), rozhodl tak, že v souladu s § 24
zákona a § 39 odst. 4 prová děcí vyhlá šky,
povoluje
úplnou uzavírku
Místo:
sil. č. II/369 st.km. cca 5.263 – 5,573 km, p.č. 1520/1 k.ú. Horní Lipová
Doba:
dne 18.7.2019 od 8:30 do 21:00 hod
Dů vod:
realizace stavby „II/369 Horní Lipová, opěrná zeď“
Akce:
„II/369 Horní Lipová, opěrná zeď“
Návrh objízdné trasy: po sil II/369 do obce Lipová – lázně, dále po sil. I/60 do Jeseníku, dále v
pravo na sil. I/44 Bělá pod Pradědem, Loučná nad Desnou, Velké Losiny,
Šumperk, II/446 Hanušovice, Branná, Ostružná a zpět obousměrně.
Pro částečnou a úplnou uzavírku se stanoví tyto podmínky:
1.

2.

Ž adatel bude informovat silniční správní ú řad (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.
Ž adatel zajistí, aby uzavírka byla vždy omezena na co nejkratší dobu.

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

www.jesenik.org
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3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

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 prů jezd vozidel IZS.
Ž adatel zajistí, aby byla po celou dobu uzavírka řá dně technicky zabezpečena, aby byla z
hlediska provozu vyhovující a byl umožněn přístup k sousedním nemovitostem. Vznikne-li
ná sledná škoda, její ná hrada se uskuteční na ná klady žadatele.
Uzavírka bude označena přechodným dopravním značením dle vydaného stanovení ze dne
15.7.2019, č.j.: MJ/36126/2019.
Po předmětném ú seku komunikace je v uvedeném termínu vedena dá lková linka 950151
Jeseník-Hradec Krá lové-Praha veřejné linkové dopravy provozovaná dopravcem ARRIVA
MORAVA a.s. a linka zvlá štní linkové dopravy 930614 Šumperk-Hanušovice-Jidřichov-Branná Jeseník, Lá zně Priessnitz provozovaná dopravcem ROBOTRIO s.r.o., Krá lec 132, 788 20 Dolní
Studénky. Po dobu ú plné uzavírky nebude autobusů m linkové osobní dopravy umožněn
prů jezd a budou vedeny po obousměrných trasá ch dle níže uvedeného.
Na lince 950 151 se ú plná uzavírka dotkne spojů č. 5,6,2, a 4. Tyto spoje pojedou po objízdné
trase z autobusové zastávky (dá le jen AZ) Jeseník,, aut. ná dr. Po sil. I/44 přes Bělou pod
Pradědem, Loučnou nad Desnou do Velkých Losin, zde po sil. III/3697 přes Ž á rovou a Pusté
Ž ibřidovice do Jindřichova, zde po sil. II/369 na AZ Jindřichov, žel.st. A dá le po trase dle platné
licence a jízdního řá du.. Z dů vodu vedení linky 950 151 po objízdné trase dojde ke zpoždění
dotčených spojů . Na těchto spojích nebudou obslouženy AZ Lipová -lá zně, lá zně, Lipová -lá zně
rozc.k žel. st., Ostružná , Ramzová, Hotel Horská chata, Ostružná a Branná , prů tah. Spoje 1 a 3
linky 950 151 budou provozová ny beze změn na na těchto spojích budou všechny AZ
obslouženy dle platného jízdního řá du.
Dopravce ARRIVA MORAVA a.s. zajistí informovanost cestující veřejnosti o změná ch v dopravní
obslužnosti po dobu ú plné uzavírky, a to vyvěšením příslušné informace v prostoru dotčených
AZ a v autobusewch na dotčené lince.
Dotčené spoje linky 930614 budou vedeny po oficiá lní objízdné trase, která bude stanovena v
rozhodnutí o povolení předmětné uzavírky.
Ž á dá me aby v případě jakýchkoliv změn v termínu uzavírky byli bez zbytečného odkladu
informová ni dopravci ARRIVA MORAVA a.s. (tel“ 724 046 907), ROBOTRIO s.r.o. (tel: 777 093
170) a dále dopravní ú řad (tel: 585 508 313)
Uzavírka i celá objízdná trasa bude označena přechodným dopravním značením dle vydaného
stanovení
Nebude narušen plynulý provoz přes město Jeseník, V případě výrazného snížení plynulosti
provozu v souvislosti s výše uvedenou objížďkou, provede žadatel neprodleně opatření pro
odstranění popř. zmírnění těchto příčin.
Ž adatel je povinen zajistit čištění a ú držbu komunikací města, jejichž znečištění vznikne v
souvislosti s uzavírkou.
Za prů běh uzavírky zodpovídá : Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, 772
00 Olomouc, IČ: 70960399, Ing. Ondřej Kolano, tel.: 724 114 224

Ú častníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgá nu (§ 27 odst. 1 správního řá du):
-

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, 772 00 Olomouc, IČ: 70960399

Odůvodnění:
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Ž adatel (Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Lipenská 120, 772 00 Olomouc, IČ: 70960399 v
zastoupení: SEKNE spol. s r.o. Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČ: 62363701) dne 17.6.2019 podal v
souladu s § 39 odst. 1 prová děcí vyhlá šky žá dost o povolení ú plné uzavírky sil. č. II/369 st.km. cca
5.263 – 5,573 km, p.č. 1520/1 k.ú . Horní Lipová , z dů vodu realizace stavby „II/369 Horní Lipová,
opěrná zeď“, v termínu dne 18.7.2019 od 8:30 do 21:00 hod. Dnem podá ní žá dostí bylo zahá jeno
řízení o povolení uzavírky pozemních komunikací podle § 24 zá kona.
Součá stí žá dosti byly tyto hlavní dokumenty:
situace s návrhem značení
plná moc
vyjá dření ú častníků řízení
Silniční správní ú řad písemností ze dne 26.6.2019 v souladu s § 47 odst. 1 správního řá du, ozná mil
zahá jení řízení ú častníků m řízení a dotčeným orgá nů m a ná sledně svolal ú stní jedná ní na den 4.7.2019
v 10:00 hodin v budově Obecního ú řadu Lipová-lá zně.
Povolení dle § 24 odst. 2 zá kona o uzavírce rozhoduje příslušní silniční správní ú řad, v tomto případě
po projedná ní s vlastníkem pozemních komunikací, které mají být uzavřeny a s obcí, na jejímž
zastaveném ú zemí má být uzavírka povolena.
Obdržením souhlasu vlastníka dotčených pozemních komunikací, obce, na jejímž zastaveném ú zemí
má být uzavírka povolena, byly silničním správním ú řadem shromá žděny potřebné podklady pro
vydá ní rozhodnutí. Jelikož se v souladu s § 36 odst. 3 správního řá du ú častníci řízení písemně vzdali
práva vyjá dřit se k podkladů m rozhodnutí, silniční správní ú řad upustil od výzvy žadateli na možnost
vyjá dřit se k podkladů m rozhodnutí před jeho vydá ním.
Silniční správní ú řad po shromá ždění a posouzení všech podkladů , které byly součá stí žá dosti a které
mu byly v prů běhu řízení doručeny, dospěl ve správním řízení k závěru, že žá dosti vyhoví a uzavírku
povolí.

Ú častníci řízení - další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řá du):
Město Jeseník, Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník, v zastoupení Městský úřad Jeseník,
oddělení majetku
obec Lipová-lázně, Lipová-lázně 396, 790 61 Lipová-lázně
obec Ostružná, Ostružná 135, 788 25 Ostružná
K řízení byla předložena tato vyjádření a stanoviska:
•
•
•
•

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Jeseník
ze dne 15.7.2019, souhlas
Krajský úřad olomouckého kraje, Odbor dopravy a SH (dopravní úřad)
ze dne 12.7.2019, č.j.: KUOK 73374/2019 – souhlas s podmínkami
Obec Lipová - lázně
ze dne 4.7.2019 – souhlas do protokolu
Obec Ostružná
ze dne 4.7.20199, - souhlas do protokolu
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Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému ú řadu
Olomouckého kraje, a to podá ním učiněným u Městského ú řadu Jeseník, odboru dopravy a silničního
hospodá řství. Odvolá ní proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zá kona odkladný ú činek.

Ing. Josef Liberda
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodá řství
Upozornění:
Pokud si to vyžá dá veřejný zá jem, mů že Městský ú řad Jeseník, odbor dopravy a silničního
hospodá řství, podmínky tohoto rozhodnutí doplnit nebo pozměnit.

Poplatek:
Správní poplatek podle zá kona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů ,
se nevyměřuje.

Obdrží:
Účastníci řízení:
1. SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČ 62363701
2. Obec Lipová -lá zně, IDDS: hcsbmtx
3. Obec Ostružná , IDDS: nseaqb9

Dotčené orgány:
4. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorá t Jeseník, IDDS: 6jwhpv6
5. Krajský ú řad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH (oddělení veřejné dopravny ), IDDS: qiabfmf
6. Krajský ú řad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH (ODSH), IDDS: qiabfmf

Na vědomí:
7. Obec Branná , IDDS: 4vfbfbt
8. Obec Jindřichov na Moravě, IDDS: gywbjdi
9. město Hanušovice, IDDS: 9wwbeey
10. obec Loučná nad Desnou, IDDS: jptasa6
11. obec Velké Losiny, IDDS: hgabapt
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12.obec Rapotín, IDDS: nk3bjc2
13. město Šumperk, IDDS: 8bqb4gk
14. obec Bratrušov, IDDS: wmwauj8
15. obec Kopřivná , IDDS: z49ar9h
16. Město Jeseník, Městský ú řad Jeseník, oddělení majetku, elektronicky
17. Ř editelství silnic a dá lnic ČR, Správa Olomouc,IDDS: zjq4rhz
18. Hasičský zá chranný sbor Olomouckého kraje, Ú O Jeseník, IDDS: ufiaa6d
19. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o., Ú O Jeseník, IDDS: j9ymvs2
20. ARRIVA MORAVA a.s., Oblast Jeseník, IDDS: pbbgvqx
21. ROBOTRIO s.r.o., IDDS: ijzxxcm
22. KIDSOK, IDDS: idz9c2j
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