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Vyjádření dotčenéhodopravního úřadu k Žádostl o povolení částečné
uzavírky l/55' Úplné uzavírky silnice lll/0552' MK v Kľčmania úplnéuzavĺrky

silnice lll/4353

Krajský úřad o|omouckého kraje, odbor dopravy a silničníhohospodářství, obdrŽel
dne 9. 6.2020 Vaši Žádost o vyjádření k povolení částečnéUzavírky silnice l/55,
úplnéuzavírky silnice llllo552, MK v Krčmani a úplnéuzavírky silnice l!|/4353
u Velkého Týnce. Důvodem Žádosti je realizace akce ,,Silnice l/55 olomouc Grygov - Krčmaň" - rekonstrukce komunikace. Dne 18. 6. 2020 se konalo jednání
k předmětné Žádosti na Krajském úřadu olomouckého kraje, na jehoŽ základě byly
upřesněny termíny uzavírky silnic následovně.

Termíny uzavírky silnice:
7 .7. _ 15.7. 2020 trézování na l/55, provozŕízen pracovníky stavby (mimo BUS)
16'7.- 6'9.2020 pokládka asfaltu + dokončovacípráce na I/55, provoz na SSZ

nebo řízen pracovníky stavby
Vdobě 3.8. -'ĺ6.8.2020 bude provedenavtermínu 8. a 9. srpna, 15. a 16. srpna
pokládka asfaltu v křiŽovatce l/55, lll/4353 u Velkého Týnce
a Grygova a v křiŽovatce l/55, lll/0552 a MK v Krčmani (včetně
BUS).

Po posouzení předloŽené Žádosti, po projednání dne 18.6. 2020, následně
ARRIVA MoRAVA a. s. a s Koordinátorem lntegrovaného
dopravního systému olomouckého kraje, p. o. (dále ,,KlDSOK, p.o."), odbor
s dopravcem

dopravy a sĺlničníhohospodářství Krajského Úřadu olomouckého kraje, jako
dotčený dopravní úřad (dále ,,dotčený dopravní Úřad"), souhlasí s povolením
částečnéuzavírky silnĺce l/55, Úplné uzavírky silnice lll/0552, MK v Krčmani
a úplnéuzavírky silnice lll/4353 u Velkého Týnce za předpokladu, Že budou
solněnv následuiící oodmínkv:
1. Po předmětných Úsecích silnic jsou provozovány linky veřejné linkové dopravy:
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891348, 891351, 920511, 920512, 950904, 890842

dopravcem

ARRIVA MORAVA a. s.
Po předmětném Úseku silnice l/55 je provozována linka 721308 Brno - Karviná
dopravcem STUDENT AGENCY k. s.
Linky 891348, 890842 jsou provozovány pouze vpracovní dny. Po celou dobu
uzavírky silnic budou provozovány po trase dle licence a budou obsluhovat
všechny zastávky.
Linka 721308 je provozována jen po silnici l/55, v předmětném úseku silnice l/55
nemá zastávku. Bude provozována po trase dle licence.
Linka 950904 je rovněŽ provozována pouze po silnici ll55 a obsluhuje zastávku
Krčmaň,,olomoucká'

Ydobě 7.7. _ 15' 7' 2020 (částečnáuzavírka l/55) bude umoŽněn

průjezd

linkovým, nízkopodlaŽním autobusům dotcených linek po volné části vozovky
okolo ,'posuvného pracovního místa". NízkopodlaŽní autobusy mají průměrnou
šířku2,55 metru a délku 13 metrů, proto musí bezpečný průjezdný profil
splňovat minimální šÍřku 3 metry a nerovnosti na Vozovce nesmí přesáhnout
výšku 10 cm.
Zastávky budou obslouŽeny podle platných jízdníchřádů. Silničníprovoz
okolo posuvného pracovního místa bude během pracovní doby řízený
pracovníky stavby.
2.

- 6. 9. 2020 (částečnáuzavírka l/55) bude umoŽněn průjezd
linkovým, nízkopodlaŽním autobusům dotčených linek po volné části vozovky
okolo posuvného pracovního místa vdélce max. 1500 metrů. NízkopodlaŽní
autobusy mají průměrnou šířku2,55 metru a délku 13 metrů, proto musí
bezpečný průjezdný profil splňovat minimální šířku3 metry a nerovnosti
na Vozovce nesmí přesáhnout uýšku 10 cm.
V průběhu pokládky asÍaltu nebudou linky 891351, 920512, 950904 obsluhovat
zastávku Krčmaň,,olomoucká. Náhradou bude tato zastávka přesunuta na MK
k náhradnímu označníkuV blízkosti obecního Úřadu Krčmaň. Přemístěná
zastávka bude slouŽit pro oba směry. Přesné umístěnídopravního značení
označujícíhopřemĺstěnou autobuSoVou zastávku musí být projednáno
s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČRa stanoveno přechodnou
Úpravou provozu na pozemních komunikacích. odpovědná osoba zhotovitele
stavby oznámĺ dopravci a KIDsoK, p. o. nejméně 10 pľacovních dní
předem přemístění zastávky. Kontakty: dopravce ARR|VA MORAVA a. s.
(te[.724 270 680), KIDSOK, p. o. (tel. 587 336 662 nebo 770 173 1ZG).
Silničníprovoz okolo posuvného pracovnĺho místa bude během pracovní doby
řízený pracovníky stavby, mimo pracovnídobu SSZ.
Vdobě 16. 7.

3. V době úplnéuzavírky křiŽovatky ll55, llll4353 (u Velkého Týnce a Grygova)
a Úplné uzavírky křiŽovatky l/55, lIli0552 a l/55, MK v Krčmani bude vŽdy
zachovaný průjezd přímo po l/55 olomouc - Krčmaň v obou směrech. Přesné

termíny úplných uzavírek jednotlivých křiŽovatek budou odpovědnou
osobou zhotovitele stavby oznámeny dopľavci a KlDSoK, p. o. nejméně
10 pracovních dní předem.

4. Uzavírka křiŽovatkv l/55 x lll/4353 (Velký Týnec, Grygov) bude realizována
pouze o víkendu. Linka 891351 bude provozována po obousměrné objízdné
trase. Ta povede ze zastávky Krčmaň,,olomoucká po |/55 (olomoucká)
za Krčmanívlevona MK (souběŽnou s l/55) rovně přes křiŽovatku s lIl/4353, MK
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(Přerovská), Vsisko vlevo na lll/4359h do zastávky Velký Týnec,Vsisko,rozc.,
dále ve své trase dle licence.
Zastávky Velký Týnec,,orlovna a Velký Týnec,,sokolovna nebudou linkou
obsluhovány bez náhrady. obsluŽnost Velkého Týnce bude zajišt'ovat linka
891 346.
5. Uzavírka křĺŽovatkv l/55 x MK ke kostelu Sv. Floriána v Krčmani. V průběhu
pokládky asfaltu nebude umoŽněno obousměrné odbočenízll55 na MK
ke kostelu Sv. Floriána a nebude umoŽněna obsluha zastávky Krčmaň,,náves.
Dotčenéspoje linky 920511 budou vedeny po obousměrné objízdnétrase. Ta
povede ze zastávky Majetín,,škola po silnici llll0552, před Krčmanívlevo na MK
,,k pískovně", vpravo po ričelovékomunikaci k areálu ZD AGRA Velký Týnec
a. s., Vpravo po MK (Ke Království, Náves) na točnu u kostela Sv. Floriána
a obslouŽí přemístěnou zastávku Krčmaň,,náVeS. Ta bude přemístěna
o cca 70 metrů do prostoru točny u kostela Sv. Floriána' Přesné umístění
dopravního znać,ení označujícíhopřemístěnou autobusovou zastávku musí být
projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno
přechodnou úpravou provozu
pozemních komunikacích. Zastávka
Krčmaň,,náves nebude linkou 920511 obsluhovánav původnípoloze.

na

6. Uzavírka křiŽovatky l/55 x lll/0552 (směr Majetín) v Krčmani. Dotčenéspoje
linek 891351, 920511 a 920512 budou provozovány po obousměrné objízdné
trase' Ta povede ze zastávky Majetín,,škola po silnici lll/0552, před Krčmaní
vlevo po MK ,,k pískovně", Vpravo po Účelovékomunikaci k areálu ZD AGRA
Velký Týnec a. s.' Vpravo po MK (Ke Království, Náves). Linka 920511 na točnu
u kostela Sv' Florĺána' obslouŽĺ přemístěnou zastávku Krčmaň,,náves. ostatní
linky dále po MK (Náves), l/55, dále ve své trase dle licence, obslouŽí zastávku
Krčmaň,,olomoucká'
Zastávka Krčmaň,,náves nebude linkou 920511 obsluhovánav původní poloze.

7. Křižovatky v Krčmanl l/55, MK ke kostelu Sv. Floriána a !/55, lll/0552
do (z) Majetĺna nemohou být uzavřeny pro BUs současně v jednom
termínu.
objízdnétrasy pro autobusy na ljzemí obce Krčmaň byly projednány
a odsouhlaseny místostarostou obce Krčmaň a zástupcem ZD AGRA Velký
Týnec a. s.
8.

Żádáme oclnově dnou osohu zhntnvitele stavhrr aby před termĺnem uzavírky
provedlĺ nutnou opravu děr a nerovností na komunikacích, které jsou součástí
objízdné trasy pro linkové autobusy.

g. Żaaame silničnísprávní úřad, aby zapracoval do rozhodnutí o povolení uzavírky
shora uvedené podmínky, objízdnou trasu pro autobusy, změnu v obsluze
zastávek, a rozhodnutí zaslal dotčenémudopravnímu Úřadu, dopravci
a KIDSOK, p. o.

Ž;a ame dnnrarrna AP l\/A Í\łÔRA\/A a s aby informoval cestující veřejnost
o změně v dopravní obsluŽnosti na zastávkách a v autobusech
S pozdravem
lng. Alena Vašinková

vedoucíoddělení
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Dále obdrŽí:
1. ARRIVA MORAVA a. s.
2. KIDSOK, p. o.
3. STUDENTAGENCYk. s
4. obec Krčmaň
5. obec Velký Týnec
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