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Vyjádřenĺ dotčenéhodopravního úřadu k Žádosti o povolení úplnéuzavírky
lll/0552 v obci Majetín
Krajský úřad olomouckého kraje, odbor dopravy a silničníhohospodářství' obdrŽel
dne 14. 10.2020 Vaši Žádost o vyjádření k povolenĺ úplnéuzavírky silnice llll0552
V obci Majetín. Důvodem Žádostije realizace akce ,,Stavebnĺ Úprava silnice lll/0552
V obci Majetín" - rekonstrukce komunikace.
Term íny uzavírky silnice:

23.11.- 2.12.2020 a
3. 12.

-

4. 12.2020

5.

12.-13.12.2020

úplná uzavírka MlMo BUs
úplná uzavírka VČETNĚ BUs

Po posouzení předloŽené Žádosti' po projednání s dopravcem ARR|VA MORAVA
a. S. a s Koordinátorem lntegrovaného dopravního systému olomouckého kraje,
p' o. (dále ,,KlDsoK, P. o."), odbor dopravy a silničníhohospodářství Krajského
úřadu olomouckého kraje, jako dotčený dopravní úřad (dále ,,dotčený dopravní
úřad"), souhlasí s povolením úplnéuzavírky silnice, jak je Shora uvedeno,

za předpokladu, Že budou splněnv následuiící podmínkv.
1' Po předmětné silnici jsou provozovány linky veřejné linkové dopravy 891351,
920511, 920512 dopravcem ARR|VA MORAVA a. s. na základě smlouvy
o veřejných sluŽbách v přepravě cestujícĺch.
V době 23. 11. -2. 12.2020 a 5. 12. _ 13. 12.2020 bude uzavřenou silnicí
umoŽněn obousměrný průjezd spojům dotčených linek po volné části vozovky
okolo pracovního místa. Na dotčených linkách jsou provozovány nízkopodlaŽní
autobusy, které mají průměrnou šířku 2,55 metru a délku 13 metrů. Z tohoto
důvodu musí bezpečný průjezdný profil splňovat minimální šířku3 metry
a nerovnosti vozovky nesmípřesáhnout uýšku 10 cm.
Autobusové zastávky budou obslouŽeny bez omezení podle platných jízdních
řádů.
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V době 3. 12. od7.20 hod do 4. 12.2020 budou dotčenéspoje linek 891351'
920512 vedeny po obousměrné objĺzdnétrase. Ta povede ze zastávky
Majetín,rest. po silnici llll0552 vlevo po MK (ul. Příhon), dále po MK
okolo pískovny a areálu ZD AGRA a. S. do Krčmaně. V Krčmani po MK
(Ke Království, Náves), vlevo na l/55 (olomoucká) do zastávky

Krčmaň,olomoucká a dále ve svých trasách směr olomouc.
Dotčenéspoje linky 9205í1 budou vedeny po obousměrné objízdnétrase. Ta
povede ze zastávky Majetín'rest. dále po lll/0552, Vlevo MK (ul. Příhon), dále
po MK okolo pískovny a areálu ZD AGRA a.s. do Krčmaně. V Krčmani po MK
(Ke Království, Náves) na točnu u kostela Sv. Floriána, kde se otočía obslouŽí
náhradn í zastávku Krčmaň, náves.
Zastávka Krčmaň,náves nebude linkou 920511 obsluhována v původnípoloze,
ale bude přemístěna o cca 70 m do prostoru točny u kostela Sv. Floriána.
Přesné umístěnídopravního znač,eníoznačujícíhopřemístěnou autobusovou
zastávku musí být projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie
ČRa stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.
Zastávka Majetín,škola nebude obsluhována všemi linkami bez náhrady.
ostatní autobusové zastávky budou obslouŽeny bez omezení podle platných
jízdníchřádů.
Dne 27. 10. 2020 byla telefonicky s paní starostkou obce Majetín a panem
místostarostou obce Krčmaň projednána a odsouhlasena rnýše uvedená změna
v obsluŽnosti a objízdná trasa pro linkové autobusy.
3. Žádáme odpovědnou osobu zhotovitele stavbv, aby před termínem uzavírky
provedli Vyspravení vytipovaných nejhorších úsekůna objízdné trase a posunutí
času začátku Úplné uzavírky,,VČETNĚ BUS" od7:2O hod dne 3. 12.2020'

4. Žádáme odpovědnou osobu zhotovitele stavbv (Žadatele o povolení uzavírkv),
aby neprodleně informovala o případné změně termínůuzavírky dopravce
ARRIVA MORAVA a. s. (te|.724270 680), KIDSOK, p.o. (te|.770 173126)
a dotčený dopravní úřad (tel. 585 508 587).

s. Żádáme silničnísprávní úřad, aby zaplacoval do rozhodnutí o povoĺeníuzavírky
shora uvedené podmínky, objízdnou trasu pro autobusy, změnu v obsluze
zastávek, a rozhodnutí zaslal dotčenémudopravnímu Úřadu, dopravci
a KIDSOK, p. o.

IVA MORAVA a. s,. aby informoval
Żádáme dopravce
o změně v dopravní obsluŽnosti na zastávkách a v autobusech.
V důsledku vedení spojů dotčených linek objízdnou trasou
zpoŽděním cca do 5 minut.

cestující veřejnost

je nutné počítatse

S pozdravem
lng. Ladislav RůŽička
vedoucí odboru

Dále obdrŽí:

ARRIVA MORAVA a. s.
2. KIDSOK, p. o.
3. obec Majetín
4. obec Krčmaň
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