Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice
Č. j.
OSUZPD/46985/20-6
Oprávněná úřední osoba: Bc. Kateřina Doudová
E-mail: katerina.doudova@mesto-hranice.cz
Telefon: 581 828 345

V Hranicích dne 24.02.2021

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odstavce 4 písmena a) zákona
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pozemních komunikacích“), po projednání se Správou silnic Olomouckého kraje, p. o.,
středisko údržby Jih, která je majetkovým správcem krajských silnic, které mají být uzavřeny, po
projednání s obcemi na jejichž zastavěném území budou uzavírky a objízdní trasy a po
projednání s příslušným orgánem Police ČR, r o z h o d l v souladu s ustanovením § 24
zákona o pozemních komunikacích, t a k t o :
na základě žádosti právnické osoby, tj. OHL ŽS, a. s., IČO 46342796, sídlo Burešova 937/17,
Veveří, 602 00 Brno, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou, tj. SEKNE, spol.
s r. o., IČO 62363701, sídlo Hamerská 12, 772 00 Olomouc, ze dne 24.11.2020,

se povolují
úplné uzavírky krajských silnic č. III/4389, III/43910 a III/4387
v obci Všechovice.
Důvod uzavírky:

realizace akce: „III/4384, III/4387, III/4389 Všechovice - průtah“
– rekonstrukce komunikace

Termín uzavírky:

od 15.03.2021 – 25.04.2021 – 2. etapa
od 26.04.2021 – 06.06.2021 – 3. etapa
krajské silnice č. III/4389, III/43910, III/4387

Místo a délka uzavírky:

2. etapa – krajská silnice č. III/43910, cca 190 m, ve směru na
Rouské a krajská silnice č. III/4387, cca 80 m, ve směru na Kelč
3. etapa – krajská silnice č. III/4387, cca 500 m, ve směru na
Býškovice a krajská silnice č. III/4389, cca 110 m, ve směru na
Horní Újezd

Trasa objížďky:

2. etapa – po krajské silnici č. III/43910 do Horních Těšic a po
krajské silnici č. II/439 do Kelče, dále po krajských silnicích
č. III/4387 a III/43921 do Babic a Kunovic, po krajské silnici
č. II/150 do Komárna a poté po krajské silnici č. III/01864 přes
Provodovice do Všechovic, v obou směrech

3. etapa – po krajské silnici č. III/4387 do obce Býškovice, po
krajské silnici č. III4388 do obce Horní Újezd, poté po krajských
silnicích č. III/43811 a II/150 do obce Komárno a po krajské silnici
č. III/01864 přes obec Provodovice do Všechovic, v obou směrech
Silniční správní úřad povoluje úplné uzavírky krajských silnic č. III/4389, III/43910
a III/4387 za předpokladu splnění následujících podmínek:
1. Žadatel zajistí vyznačení uzavírky příslušným dopravním značením dle Stanovení
přechodné úpravy provozu č. j. OSUZPD/43253/20-5 ze dne 11.02.2021, vydaného
Městským úřadem Hranice, Odborem stavební úřad, životního prostředí a dopravy,
oddělením životního prostředí, dále dle Stanovení přechodné úpravy provozu č. j. MeUVM
123434/2020 ze dne 19.11.2020, vydaného Městským úřadem Valašské Meziříčí, Odbor
dopravně správních agend a dle Stanovení přechodné úpravy provozu č. j. MUBPH
25989/2020 ze dne 14.12.2020, vydaného Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem,
Odbor dopravně správní.
2. Žadatel o uzavírku odpovídá za to, že uzavírka bude po celou svou dobu označena
předepsaným způsobem (viz bod č. 1 tohoto rozhodnutí). Přenosné dopravní značení bude
průběžně kontrolováno na celém úseku, aby nedocházelo k dezorientaci řidičů.
3. Pro osazení přechodného dopravního značení nebudou využity stojany stávajícího svislého
dopravního značení. Na vozovkách krajské silnice nebude umísťováno žádné trvalé
dopravní značení.
4. Staveniště bude označeno a zabezpečeno tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční
dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu a chodců.
5. Případné znečištění navazujících úseků komunikací, sloužících k příjezdu na staveniště, či
jakékoliv poškození příslušenství těchto komunikací, způsobené vlivem stavby, bude bez
průtahu odstraněno zhotovitelem prací.
6. Po předmětných silnicích jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové linky
920537, 920538, 920950 (provozované dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.), linka 920943
(provozována dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o.), linky 771243, 771 950, 771943
(provozované KRODOS BUS a. s.) a linka 948631 (provozované dopravcem ČSAD Vsetín
a. s.).
7. 2. etapa – v průběhu této etapy bude umožněno otáčení autobusů na okraji stavebního
úseku v křižovatce silnic II/4387 (směr Kelč) a III/43910 (směr Rouské) u domu č. p. 110.
Uvedeným úsekem nebude dotčeným spojům linky 920537 (spojů č. 7, 13, 22,10) a 948631
umožněn průjezd – dotčené spoje budou ukončeny/začínat ve Všechovicích v blízkosti
domu č. p. 110, kde bude probíhat i otáčení autobusů. Spoje č. 7, 13, 22, 10 linky 920537
nebudou tedy pokračovat dále do/z Provodovic.
Zastávka Všechovice,aut.st. bude přemístěna na chodník před areál MŠ v blízkosti
křižovatky silic III/4387 (směr Kelč) a III/43910 (směr Rouské).
Zastávky Všechovice,U Juhyně a Provodovice,rozc. nebudou linkou 920537 obsluhovány.
Náhradou budou tyto zastávky obsluhovat vybranými spoji linka 771943.
Objízdná trasa dotčených spojů linky bude obousměrně vedena ze zastávky
Všechovice,aut.st. po III/4387 a III/01864 přes Provodovice do Komárna, po II/150 do
Kunovic, z Kunovic po II/439 do Kelče na zastávku Kelč,aut.st.
8. 3. etapa – Předmětným úsekem po volné části vozovky spojům dotčených linek (920537,
920538, 920950, 920943, 771243, 771950, 771943, 948631) umožněn průjezd na zastávku
Všechovice,aut.st.
Všechny zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.
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9. Po dobu uzavírky budou pro dotčené linky schválené výlukové jízdní řády, ve kterých bude
upřesněna obsluha jednotlivých zastávek a časy odjezdů.
10. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky a název a sídlo právnické osoby, na jejíž žádost byla uzavírka povolena.
11. 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 ndic@rsd.cz.
Osoba, která bude zodpovídat za organizování a zabezpečení akce: OHL ŽS, a. s., IČO
46342796, sídlo Burešova 937/17, Veveří, 602 00 Brno, David Kadlčík, telefon 778 739 808.
Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
<0000>

OHL ŽS, a. s., IČO 46342796, sídlo Burešova 937/17, Veveří, 602 00 Brno, v zastoupení
SEKNE, spol. s r. o., IČO 62363701, sídlo Hamerská 12, 772 00 Olomouc
Odůvodnění

Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního
prostředí, jako příslušný silniční správní úřad dle § 40 odstavce 4 písmena a) zákona obdržel
dne 24.11.2020 žádost právnické osoby, tj. OHL ŽS, a. s., IČO 46342796, sídlo Burešova
937/17, Veveří, 602 00 Brno, v zastoupení na základě plné moci právnickou osobou, tj. SEKNE
spol. s r. o., IČO 62363701, sídlo Hamerská 12, 772 00 Olomouc, o povolení úplných uzavírek
krajských silnic č. III/4389, III/43910 a III/4387 a stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu
realizace akce: „III/4384, III/4387, III/4389 Všechovice - průtah“ – rekonstrukce komunikace.
Podkladem pro vydání rozhodnutí byla souhlasné stanovisko majetkového správce krajských
silnic III. třídy, tj. Správy silnic Olomouckého kraje, střediska údržby JIH ze dne 04.11.2020, zn.
SSOK-CE 24216/2020 7.12.8/V5, souhlasné stanovisko majetkové správce krajských silnic II.
a III. třídy, tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje ze dne 01.12.2020, zn. ŘSZKKM12867/20-228,
stanovisko příslušného orgánu Policie ČR ze dne 02.12.2020, č. j. KRPM-41004-15/ČJ-2020140806, stanovisko příslušného orgánu Policie ČR ze dne 27.10.2020, č. j. KRPZ-35378-7/ČJ2020-150806, stanovisko příslušného orgánu Policie ČR ze dne 27.10.2020, č. j. KRPZ-352709/ČJ-2020-151506, vyjádření Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního
hospodářství, oddělení veřejné dopravy ze dne 20.11.2020 pod č. j. KUOK 124341/2020,
vyjádření obce Provodovice ze dne 30.10.2020, vyjádření obce Rouské ze dne 12.01.2021,
vyjádření města Kelč ze dne 05.11.2020, vyjádření obce Kunovice ze dne 26.10.2020 pod zn.
641/2020, vyjádření obce Všechovice ze dne 26.11.2020, vyjádření obce Komárno ze dne
27.10.2020 pod zn. KOM/139/2020, vyjádření obce Horní újezd ze dne 22.01.2021 pod č. j.
4/2021 Vel. a po projednání s obcí Býškovice.
Stanovení dopravního značení přechodné úpravy provozu na uzavírkou dotčených pozemních
komunikacích, ve smyslu § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
vydal Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení
životního prostředí dne 11.02.2021 pod č. j. OSUZPD/43253/20-5, Stanovení přechodné úpravy
provozu č. j. MeUVM 123434/2020 ze dne 19.11.2020, vydaného Městským úřadem Valašské
Meziříčí, Odbor dopravně správních agenda s Stanovení přechodné úpravy provozu č. j.
MUBPH 25989/2020 ze dne 14.12.2020, vydaného Městským úřadem Bystřice pod Hostýnem,
Odbor dopravně správní.
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Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplných uzavírek krajských silnic obsahuje všechny
náležitosti stanovené v § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, posoudil silniční správní úřad ve správním uvážení, po předchozím projednání
se Správou silnic Olomouckého kraje, p. o., středisko údržby Jih, Ředitelstvím silnic Zlínského
kraje, Policií ČR a obcemi a na základě vydaného stanovení dopravního značení přechodné
úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích, že vydáním rozhodnutí nebudou
krácena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku
rozhodnutí.
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 zák. č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy mu
bylo rozhodnutí oznámeno. Odvolání se podává u Odboru stavební úřad, životního prostředí
a dopravy Městského úřadu Hranice. O odvolání rozhoduje Odbor dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Odvolání musí mít náležitosti dle § 37 odst. 2 správního řádu a dále musí obsahovat údaje
o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován
rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Dle § 24 odstavce 4 zákona o pozemních komunikacích, nemá odvolání proti rozhodnutí
o uzavírce odkladný účinek.

otisk úředního razítka
Bc. Kateřina Doudová, v. r.
samostatný referent
oddělení životního prostředí
Příloha: 4x situace uzavírky
Rozhodnutí obdrží:
Účastníci řízení:
-

OHL ŽS, a. s., Burešova 937/17, Veveří, 602 00 Brno, v zastoupení SEKNE, spol. s r. o.,
Hamerská 12, 772 00 Olomouc
Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56
Prostějov
Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Dotčené orgány státní správy:
- Policie ČR, KŘP OK, územní odbor vnější služby Přerov, DI Přerov, U Výstaviště 18, 751 52
Přerov
- Policie ČR, KŘP ZK, Územní odbor Kroměříž, DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 01
Kroměříž
- Policie ČR, KŘP ZK, územní odbor Vsetín, DI – úsek dopravního inženýrství,
Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín
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Na vědomí:
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, Šířava 25, 750 11
Přerov,
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín,
- Zdravotnická záchranná služba, Dvořákova 75, 750 11 Přerov
- Zdravotnická záchranná služba Zlínského kraje, p. o., Peroutkovo nábřeží 434, 760 01 Zlín,
- Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení
veřejné dopravy, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc
- Městský úřad Valašské Meziříčí, Odbor dopravně správních agend, Soudní 1221, 757 01
Valašské Meziříčí
- Městský úřad Bystřice pod Hostýnem, Odbor dopravně správní, Masarykovo náměstí 137,
768 61 Bystřice pod Hostýnem
- Obec Býškovice, Býškovice 71, 753 53 Všechovice
- Obec Všechovice, Všechovice 17, 753 53 Všechovice
- Obec Kunovice, Kunovice 153, 756 44 Loučka
- Město Kelč, Kelč 5, 756 43 Kelč
- Obec Komárno, Komárno 49, 768 71 Rajnochovice
- Obec Provodovice, Provodovice 49, 753 53 Všechovice
- Obec Rouské, Rouské 64, 753 53 Všechovice
- Obec Horní Újezd, Horní Újezd 83, 753 53 Všechovice
- Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o., Jeremenkova
1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc
- Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s. r. o., Podvesná XVII/3833, 760 01 Zlín
- ARRIVA MORAVA a. s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
- VOJTILA TRANS s. r. o., třída Tomáše Bati 283, Luky, 763 02
- KRODOS BUS a. s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž
- ČSAD Vsetín a. s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín
Spis
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