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ROZHODNUTÍ  

Výroková část:  

Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy, jako silniční správní úřad, příslušný 
podle § 40 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "zákona o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal podle § 24 
zákona o pozemních komunikacích žádost o povolení uzavírky provozu na silnici 315 z důvodu 
provádění stavby „II/315 hr. okr. Ústí nad Orlicí - Zábřeh – Leština“, a o nařízení objížďky, kterou 
dne 05.03.2020 podal M - SILNICE a.s., IČO 42196868, Husova 1697, 530 03 Pardubice (dále jen 
„žadatel"), kterého zastupuje SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304/12, 772 00 
Olomouc, a na základě tohoto přezkoumání a projednání dle § 24 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích, rozhodl v souladu s § 24 odst. 3 zákona o pozemních komunikacích a  

I. povoluje 

úplnou uzavírku provozu na silnici II. třídy č. 315 takto:  

2.4.2020 – 12.4.2020  – 1. fáze, 1. úsek - úplná uzavírka sil. II/315 od obce Hoštejn po 
křižovatku se sil. III/31529   (Mimo dopravní obsluhy, BUS a vozidel stavby) 

13.4.2020 – 30.6.2020  – 2. fáze, 1. úsek (část A, B), 2., 3. úsek - úplná uzavírka sil. II/315 od 
obce Hoštejn po křižovatku se sil. III/31529 a sil. II/315 Zábřeh – Leština (Mimo dopravní 
obsluhy, BUS a vozidel stavby)  

Θ 20.4.2020 – 10.5.2020 bude část A na 1. úseku realizována na úplnou  uzavírku 
Mimo vozidel stavby 

Θ  25.5.2020 – 14.6.2020 bude část B na 1. úseku realizována na úplnou uzavírku 
Mimo vozidel stavby 

Θ 08.6.2020 – 21.6.2020 bude 2. úsek realizován na úplnou uzavírku                         
Mimo vozidel stavby 

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZÁBŘEH 
 
ODBOR SPRÁVNÍ, ODDĚLENÍ DOPRAVY 
nám. Osvobození 15, 789 01 Zábřeh 
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1.7.2020 – 9.8.2020 – 3. fáze, 4., 5. úsek, úplná uzavírka sil. II/315 od křižovatky se sil. 
III/31529 po Zábřeh a sil. II/315 v obci Leština (Mimo dopravní obsluhy, BUS a vozidel 
stavby). 

10.8.2020 – 13.9.2020  – 4. fáze, 4., 5., 6, úsek - úplná uzavírka sil. II/315 od křižovatky se sil. 
III/31529 po Zábřeh, sil. II/315 ul. Leštinská před kruhovým objezdem ve městě Zábřeh a sil. 
II/315 v obci Leština (Mimo dopravní obsluhy, BUS a vozidel stavby) 

Θ 31.8.2020 – 13.9.2020 bude 4., 5. a 6. úsek realizován na úplnou uzavírku 
Mimo vozidel stavby 

14.9.2020 – 30.9.2020 – 5. fáze, 4., 5. úsek, úplná uzavírka sil. II/315 od křižovatky se sil. 
III/31529 po Zábřeh a sil. II/315 v obci Leština (Mimo dopravní obsluhy, BUS a vozidel stavby). 

Objízdné trasy budou při jednotlivých fázích vedeny a vyznačeny takto (+ viz příloha):  

1. fáze (02.04. – 12.04.2020) 
2. fáze (13.04. – 30.06.2020)  
3. fáze (01.07. – 09.08.2020) a 5. fáze (14.09. – 30.09.2020) 
4. fáze (10.08. – 13.09.2020)  

Po silnici II/315 přes obce Tatenice, Lubník a Sázavu do Lanškrouna, dále po silnici I/43 přes 
Albrechtice, Horní Heřmanice, Štíty, Bukovice (Písařov), dále po silnici I/11 přes Bušín, Olšany, 
Klášterec (Olšany), dále po silnici III/ 0444 přes Chromeč do Postřelmova, dále po silnici III/ 0443                
v Postřelmově s odbočením na III/36918 do Rovenska, zde na silnici II/369 do Zábřeha ke 
křižovatce se silnicí II/315. 

Při 2., 3., 4. a 5. fázi se objížďka rozšiřuje o trasu vedenou:   

Po sil. I/44 od křiž. se silnicí II/315 Zábřeh, obchvat Postřelmova, Bludov, dále po silnici I/11 do 
Šumperka, s odbočením na silnici II/446 směr Nový Malín a Hrabišín, dále po silnici II/370 přes 
Dlouhomilov, Brníčko do Lesnice. 

Ve 3., 4. a 5. fázi se objížďka rozšiří dále o trasu vedenou:   

Po silnici II/315 přes obce Hrabová, Dubicko, Police do Úsova, dále po silnici II/444 přes Medlov 
do Uničova, dále po silnici II/446 přes Šumvald, Libinu do Hrabišína na křiž. se silnicí II/446, kde 
navazuje na výše popsanou objízdnou trasu. 

Odpovědná osoba: M – SILNICE a.s., IČO 42196868  -  Michal Horák, tel.: 725 867 062. 

Celkový termín: 02.04.2020  - 30.09.2020. 
 

II. stanovuje žadateli  podmínky:  

1. Žadatel zajistí na vlastní náklady osazení dopravního značení uzavírky a objížďky. Dopravní 
značení bude v souladu s ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění 
pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Žadatel odpovídá za stav dopravního 
značení po celou dobu uzavírky. 
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2. Umístění dopravních značek, včetně označení objížďkové trasy, bude provedeno v souladu se 
Stanovením přechodné úpravy provozu, vydaným oddělením dopravy MěÚ Zábřeh, dne 
18.03.2020 pod č.j.  2020/1754/DO-MUZB-4 (pro 1. a 2. fázi)  a  č.j. 2020/1754/DO-MUZB-5 
(pro 3. a 5., a 4. fázi) a dále dle stanovení, která vydali: 

o Krajský úřad Pardubického kraje, dne 25.3.2020, č.j. KrÚ 23295/2020-Ky 

o Městský úřad Lanškroun, dne 25.03.2020, č.j. MULA 7896/2020 

o Krajský úřad Olomouckého kraje, dne 23.03.2020, č.j. KUOK 37794/2020 (doplnění) 

o Krajský úřad Olomouckého kraje, dne 18.03.2020, č.j. KUOK 32715/2020  

o Městský úřad  Šumperk, dne 13.03.2020, č.j. MUSP 32125/2020 

o Městský úřad  Uničov, dne 12.03.2020, č.j. MUUV 3053/2020 

o Městský úřad  Mohelnice, dne 16.03.2020, č.j. MUMO-OSU/7469/20 

Žadatel zajistí dodržení podmínek uvedených v těchto stanoveních. 

3. Budou splněny podmínky vyjádření dotčeného dopravního úřadu, tj. Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení veřejné dopravy,                
č.j. KUOK 38946/2020 ze dne 25.03.2020: 

Po posouzení předložené žádosti, po projednání s příspěvkovou organizací KIDSOK                                
a s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, 
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Olomouckého kraje, jako dotčený 
dopravní úřad, souhlasí s povolením úplné uzavírky na výše uvedené komunikaci, pokud 
budou splněny následující podmínky: 

Po sil. II/315 v úsecích dotčených úplnou uzavírkou jsou vedeny linky veřejné linkové 
dopravy 930203, 930212, 932217, 932271, 932272, 932274, 932275, 932277, 932278, 
932287, 932289 a 933252, které jsou provozovány na základě smluv o veřejných službách                  
v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. Dále jsou tudy vedeny linky zvláštní 
linkové dopravy 930608 a 930615 dopravce RB Global Logistik s.r.o., 789 01, Rájec 140,                       
a linka zvláštní linkové dopravy 700021 dopravce ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., Třebovská 330, 
562 00 Ústí nad Orlicí. Tyto linky budou po dobu jednotlivých fází úplné uzavírky vedeny dle 
níže uvedeného.  

3.1. V termínu 2. 4. 2020 - 12. 4. 2020 - 1. fáze, 1. úsek - úplná uzavírka sil. II/315 od obce  
Hoštejn po křiž. se sil. III/31529 - MIMO BUS 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 932277, 932278 
(odbočuje na sil. III/31529), 930615 a 700021 po volné části vozovky. Všechny 
autobusové zastávky (dále jen "AZ") budou obslouženy dle platných jízdních řádů (dále 
jen "JŘ"). 

Vzhledem ke skutečnosti, že provoz linek veřejné linkové dopravy zajišťují nízkopodlažní 
autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, pro bezpečný průjezd autobusů musí 
průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí 
překročit výšku 10 cm. 

3.2. V termínu 13. 4. 2020 - 30. 6. 2020 - 2. fáze, 1. úsek (část A, B), 2., 3. úsek - úplná 
uzavírka sil. II/315 od obce Hoštejn po křiž. se sil. III/31529 a sil. II/315 Zábřeh – Leština  
- MIMO BUS 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930203, 930212, 
932217, 932271, 932272, 932275, 932277, 932278, 932289, 930608, 930615 a 700021 
po volné části vozovky. Všechny AZ budou obslouženy dle platných JŘ. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že provoz linek veřejné linkové dopravy zajišťují nízkopodlažní 
autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, pro bezpečný průjezd autobusů musí 
průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí 
překročit výšku 10 cm. 

V termínu 20. 4. 2020 - 10. 5. 2020 - 2. fáze, 1. úsek, část A (Hoštejn, most přes řeku Březná 
- Kosov, hřbitov) - úplná uzavírka včetně BUS 

• Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 932277, 
930615 a 700021. Spoje linky 932277 budou ukončeny nebo budou začínat                                
v prostoru náhradní AZ u hřbitova v Kosově dle návrhu žadatele (zákres v příslušné 
situaci dopravního značení). Dopravní obslužnost v úseku Zábřeh - Hoštejn na lince 
932277 bude zajištěna vybranými spoji, které budou vedeny po obousměrné 
objízdné trase ze Zábřehu po sil. III/31519 přes Skaličku do Jestřebí, po sil. III/31536, 
sil. III/31534  přes Dolní Bušínov do Hynčiny, z Hynčiny po sil. III/31518 přes Popelák 
a na sil. II/315 na náhradní AZ u mostu v Hoštejně. Linky 930615 a 700021 budou 
vedeny obdobně.  

• U linek 932277 a 930615 AZ Kosov,,rest. nebude obsluhována a bude nahrazena AZ                      
v prostoru u hřbitova v Kosově. AZ Kosov,,ZD a Hoštejn,,škola nebudou obsluhovány 
bez náhrady. AZ Hoštejn,,pila nebude obsluhována a bude nahrazena AZ v prostoru 
u mostu přes řeku Březná v Hoštejně. U linky 700021 AZ Kosov,,rest. nebude 
obsluhována a bude nahrazena AZ v prostoru u hřbitova v Kosově, dále nebude 
obsluhována AZ Hoštejn,,škola a bude nahrazena AZ v prostoru u mostu přes řeku 
Březná v Hoštejně. 

• Na dotčenou linku 932277 bude vydán výlukový JŘ, ve kterém bude pro konkrétní 
spoje upřesněna jejich časová poloha a jejich vedení včetně obsluhy jednotlivých AZ. 
V rámci výlukového JŘ může v důsledku změny trasování některých spojů dojít ke 
změně pořadí obsluhy stávajících nácestných AZ. Výše uvedený popis vedení linky po 
dobu úplné uzavírky včetně BUS je základní. 

V termínu 25. 5. 2020 - 14. 6. 2020 - 2. fáze, 1. úsek, část B (Kosov, hřbitov - křiž. se sil. 
III/31529) - úplná uzavírka včetně BUS 

• Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 932277, 
930615 a 700021, které budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze Zábřehu po 
sil. III/31519 přes Skaličku do Jestřebí, po sil. III/31536, sil. III/31534  přes Dolní 
Bušínov do Hynčiny, z Hynčiny po sil. III/31518 přes Popelák a na sil. II/315 přes 
Hoštejn do Kosova. 

• AZ Zábřeh,Pivonín,rozc., Zábřeh,,Růžové údolí, Zábřeh,,rozc.Kouty a Zábřeh,,Sušilova           
-škola nebudou těmito linkami obsluhovány bez náhrady. 

• Lince 932278 bude dle dohody se zhotovitelem stavby po celou dobu umožněn 
průjezd křižovatkou sil. II/315 se sil. III/31529 a odbočení na sil. III/31529 na 
Drozdov.  

• Na dotčenou linku 932277 bude vydán výlukový JŘ, ve kterém bude pro konkrétní 
spoje upřesněna jejich časová poloha a jejich vedení včetně obsluhy jednotlivých AZ. 
V rámci výlukového JŘ může v důsledku změny trasování některých spojů dojít ke 
změně pořadí obsluhy stávajících nácestných AZ. Výše uvedený popis vedení linky po 
dobu úplné uzavírky včetně BUS je základní. 
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V termínu 8. 6. 2020 - 21. 6. 2020 - 2. fáze, 2. úsek (okružní křižovatka ul. Leštinská, Zábřeh 
- křiž. s MK ul. Profesora Sklenáře v Leštině) - úplná uzavírka včetně BUS 

• Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930212, 
932271, 932272, 932275, 932289, 930608 a 700021, které budou vedeny po 
obousměrné objízdné trase ze Zábřehu po sil. II/315, přes okružní křižovatku, po sil. 
I/44 ul. Lesnická, sil. III/31527 ul. Postřelmovská, sil. III/3701 ul. Lesnická do Lesnice, 
z Lesnice po sil. II/370 do Leštiny, na sil. II/315 a dále po trasách dle platných licencí. 
Z důvodu vedení dotčených spojů výše uvedených linek po objízdné trase je nutné 
počítat se zpožděním cca do 7 minut. 

• AZ Zábřeh,,čistírna a Leština,,u mostu nebudou obsluhovány bez náhrady.  

3.3. V termínu 1. 7. 2020 -  9. 8. 2020 - 3. fáze, 4., 5. úsek - úplná uzavírka sil. II/315 od křiž. 
se sil. III/31529 po Zábřeh a sil. II/315 v obci Leština - MIMO BUS 
Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930203, 930212, 
932217, 932271, 932272, 932274, 932275, 932277, 932278, 932287, 932289, 933252, 
930608, 930615 a 700021 po volné části vozovky. Všechny AZ budou obslouženy dle 
platných JŘ. 
Vzhledem ke skutečnosti, že provoz linek veřejné linkové dopravy zajišťují nízkopodlažní 
autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, pro bezpečný průjezd autobusů musí 
průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí 
překročit výšku 10 cm. 

3.4. V termínu 10. 8. 2020 - 13. 9. 2020 - 4. fáze, 4., 5., 6. úsek - úplná uzavírka sil. II/315                     
od křiž. se sil. III/31529 po Zábřeh, sil. II/315 ul. Leštinská před kruhovým objezdem                        
v Zábřehu a sil. II/315 v obci Leština - MIMO BUS 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930203, 930212, 
932217, 932271, 932272, 932274, 932275, 932277, 932278, 932287, 932289, 933252, 
930608, 930615 a 700021 po volné části vozovky. Všechny AZ budou obslouženy dle 
platných JŘ. 

Vzhledem ke skutečnosti, že provoz linek veřejné linkové dopravy zajišťují nízkopodlažní 
autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, pro bezpečný průjezd autobusů musí 
průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí 
překročit výšku 10 cm. 

V termínu 31. 8. 2020 - 13. 9. 2020 - 4. fáze, 4. úsek (od křiž. se sil. III/31529 po Zábřeh)                         
- úplná uzavírka včetně BUS 

• Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 932274, 
932277, 932278, 932287, 930615 a 700021, které budou vedeny po obousměrné 
objízdné trase ze Zábřehu po sil. II/315, II/369 ul. Dvorská a dále do Rovenska, po sil. 
II/368 do Svébohova, ze Svébohova po sil. III/31532 do Václavova. Linky 932277, 
932278, 930615 a 700021 budou pokračovat po sil. III/31532, na sil. II/315 a dále po 
trasách dle platných licencí, dle dohody se zhotovitelem stavby bude těmto linkám 
po celou dobu umožněn průjezd křižovatkou sil. III/31532 se sil. II/315, lince 932278 
pak i odbočení na sil. III/31529 na Drozdov. 

• AZ Zábřeh,,Sušilova-škola, Zábřeh,,rozc.Kouty a Zábřeh,,Růžové údolí nebudou výše 
uvedenými linkami obsluhovány bez náhrady. 

V termínu 31. 8. 2020 - 13. 9. 2020 - 4. fáze, 5. úsek (od křiž. s MK ul. Profesora Sklenáře                
v Leštině po konec obce Leština směr Vitošov) - úplná uzavírka včetně BUS 
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• V souvislosti s postupem stavebních prací bude po domluvě se zhotovitelem stavby 
umožněn po určitou dobu průjezd obcí Leština na AZ Leština,,ObÚ ze směrů Vitošov 
a Lesnice. Přesný termín bude dopravcům a příspěvkové organizaci KIDSOK oznámen 
zhotovitem stavby nejméně 5 pracovní dní předem a dopravcem ARRIVA MORAVA 
a.s. zveřejněn pro cestující formou "přepravního opatření". 

• V termínu, kdy úsekem od křiž. s MK ul. Profesora Sklenáře po křiž. se sil. II/370                        
v Leštině (vyjma křižovatky) nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 
930212, 932271, 932272, 932275, 932289, 930608 a 700021, budou tyto vedeny po 
obousměrné objízdné trase v Leštině po sil. II/315 ul. 7. května, po MK ul. Okružní, 
Boxanka, Potoční, Družstevní na AZ Leština,,ObÚ a dále po trasách dle platných 
licencí. AZ Leština,,u mostu ve směru na Zábřeh bude přesunuta cca o 20 m na MK 
ul. Okružní, a to dle návrhu žadatele (zákres v příslušné situaci dopravního značení). 

• V termínu, kdy úsekem od křiž. s MK ul. Profesora Sklenáře po křiž. se sil. II/370, včetně 
křižovatky po konec obce Leština směr Vitošov nebude umožněn průjezd dotčeným 
spojům linek 930203, 930212, 932217, 932271, 932272, 932275, 932289, 933252, 
930608 a 700021, budou tyto vedeny po následujících objízdných trasách: 

Vybrané spoje linek vedených ve směru od Lesnice budou vedeny po sil. II/370 na okraj 
obce Leština, na MK ul. Františka Adámka, kde se otočí a obslouží náhradní AZ 
Leština,,ObÚ před domem č.p. 400 dle návrhu žadatele (zákres v příslušné situaci 
dopravního značení). Dále budou vedeny zpět po si. II/370 do Lesnice, sil. III/3701, po sil. 
III/31527 a sil. I/44 ul. Lesnická do Zábřehu přes okružní křižovatku, dále po sil. I/44 ul. 
Olomoucká, po MK ul. Olomoucká, sil. III/31519 ul. Československé armády, na sil. II/315 
a dále po trasách dle platných licencí. AZ Leština,,ObÚ bude pro tyto spoje přesunuta na 
MK ul. Františka Adámka před dům č.p. 400. AZ Leština,,u mostu a Zábřeh,,čistírna 
nebudou těmito spoji obsluhovány bez náhrady. Z důvodu vedení dotčených spojů výše 
uvedených linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca do 7 minut. 

Vybrané spoje linek vedených ve směru od Vitošova/Hrabové budou vedeny pouze na 
AZ Hrabová,Vitošov nebo Hrabová, kde se otočí, a po obousměrné objízdné trase po sil. 
II/315, sil. III/31540 do Bohuslavic a po sil. III/31541 přes Lukavice směr Roudníky a po 
sil. I/44 do Zábřehu. AZ Leština,,ObÚ, Leština,,u mostu a Zábřeh,,čistírna nebudou těmito 
spoji obsluhovány bez náhrady. Z důvodu vedení dotčených spojů výše uvedených linek 
po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca do 10 minut. 

Vybrané spoje linek vedených ve směru od Zábřehu budou vedeny po obousměrné 
objízdné trase v Leštině po sil. II/315 ul. 7. května, po MK ul. Okružní, Boxanka, Potoční, 
Družstevní na AZ Leština,,ObÚ a zpět. AZ Leština,,u mostu ve směru na Zábřeh bude 
přesunuta cca o 20 m na MK ul. Okružní, a to dle návrhu žadatele (zákres v příslušné 
situaci dopravního značení). 

V termínu 31. 8. 2020 - 13. 9. 2020 - 4. fáze, 6. úsek (ul. Leštinská, Zábřeh po kruhový objezd) 
- úplná uzavírka včetně BUS 

• Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930212, 932271, 
932272, 932275, 932289, 930608, 930615 a 700021, které budou vedeny po 
obousměrné objízdné trase v Zábřehu po sil. II/315, III/31519 ul. Československé 
armády, po MK ul. Olomoucká, po sil. I/44 ul. Olomoucká na okružní křižovatku, na sil. 
II/315 ul. Leštinská a dále po trasách dle platných licencí. Z důvodu vedení dotčených 
spojů výše uvedených linek po objízdné trase je nutné počítat se zpožděním cca do 5 
minut. 



Č.j. 2020/1820/DO-MUZB-21 str. 7 

 

Stránka 7 z 12 

 

• AZ Zábřeh,,Na špici nebude obousměrně obsluhována s náhradou na AZ Zábřeh,,MEP. 
AZ Zábřeh,,Na Křtaltě nebude obsluhována bez náhrady.  

3.5. V termínu 14. 9. 2020 - 30. 9. 2020 - 5. fáze, 4., 5. úsek - úplná uzavírka sil. II/315 od křiž. 
se sil. III/31529 po Zábřeh a sil. II/315 v obci Leština - MIMO BUS 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd dotčeným spojům linek 930203, 930212, 
932217, 932271, 932272, 932274, 932275, 932277, 932278, 932287, 932289, 933252, 
930608, 930615 a 700021 po volné části vozovky. Všechny AZ budou obslouženy dle 
platných JŘ. 

Vzhledem ke skutečnosti, že provoz linek veřejné linkové dopravy zajišťují nízkopodlažní 
autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, pro bezpečný průjezd autobusů musí 
průjezdný profil vozovky splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí překročit 
výšku 10 cm. 

3.6. Přesné umístění dopravního značení označujícího přemístěné či náhradní AZ musí 
být projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie České republiky                        
a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. 

3.7. Vzhledem k délce objízdných tras a četnosti jednotlivých fází uzavírky žádáme, aby      
v případě změn v termínech či jakýchkoliv jiných změn byli neprodleně, nejméně 
však 15 dní předem, informováni dopravci ARRIVA MORAVA a.s. (tel. 597 827 382, 
724 046 895), ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. (tel. 601 321 728, 702 194 238) a RB Global 
Logistik s.r.o. (tel. 777 797 840) a dále dopravní úřad (tel. 585 508 313) a KIDSOK 
(tel. 587 336 655, 770 173 126).  

3.8. Žádáme silniční správní úřad, aby uvedl v rozhodnutí o povolení uzavírky výše 
uvedené podmínky, změny v obsluze AZ a objízdné trasy pro autobusy, protože po 
dobu uzavírky nahrazují AZ a trasy stanovené v udělených licencích. Dále žádáme                 
o zaslání rozhodnutí o povolení uzavírky zdejšímu dopravnímu úřadu, dopravcům 
ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. a RB Global Logistik s.r.o., a dále 
příspěvkové organizaci KIDSOK.  

4. Silnice II/315 Zábřeh, ulice Leštinská, je součástí trasy obou linek městské autobusové 
dopravy Zábřeh, které provozuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s. Ve 4. fázi, 6. úsek – MAD 
pojede z AZ Zábřeh,, žel. st. dále po ul. Československé armády na náhradní AZ Zábřeh,, MEP 
a dále po ul. ČSA s odbočením na ul. Tunklova, Třešňová na AZ Zábřeh, Třešňová a dále dle 
JŘ. AZ Zábřeh, Na Křtaltě nebude obsluhována.      

5. Bude splněna podmínka stanoviska č.j. KRPM-30876-1/ČJ-2020-140906 Policie ČR, KŘP 
Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk – Dopravního inspektorátu ze dne 11.03.2020: 

„Za snížené viditelnosti, dle ustanovení §2 odst. ff) zákona 361/2000 Sb., musí být dopravní 
zařízení viz příloha 10 vyhlášky 294/2015 Sb., doplněno výstražným světlem žluté barvy“.  

6. Bude dodržena podmínka, uvedená ve stanovisku Správy a údržby silnic Pardubického kraje 
č.j. SUSPK/1182/2020: „Stav objízdné trasy bude monitorován jak zástupcem stavby, tak                     
i zástupcem SÚSPK. Po ukončení uzavírky bude provedeno společné posouzení stavebně 
technického stavu používaných přepravních tras a stavebník uhradí, ve smyslu ustanovení                
§ 24 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích, náklady na odstranění zjištěného poškození 
silnice“. 

7. Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky, název a sídlo právnické osoby, popřípadě jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž 
žádost byla uzavírka povolena   

8. Po dobu uzavírky budou stavební práce prováděny v nejkratší možné době tak, aby omezení 
provozu uzavírkou bylo minimalizováno.   
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9. V předmětném úseku musí být zajištěn bezpečný průchod pro pěší, přístup k sousedním 
nemovitostem bude umožněn.  

10. Zahájení a ukončení uzavírky musí být neprodleně oznámeno složkám - operačnímu                            
a informačnímu středisku - integrovaného záchranného systému. Při ukončení musí být 
současně odstraněna zařízení, označení apod. uzavírky a musí být zajištěno původní značení 
ve smyslu vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

11. Žadatel zajistí včasné seznámení odpovědné osoby s jejími povinnostmi a s podmínkami  
tohoto rozhodnutí. 

Účastník, na nějž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu dle § 27 odst. 1 správního řádu:                   
M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice 
 

Odůvodnění:  

Dne 05.03.2020 byla městskému úřadu doručena žádost o povolení předmětné uzavírky. 
Součástí žádosti byla plná moc k zastupování žadatele, výpis z obchodního rejstříku zmocněnce 
a pověření k zastupování statutárního orgánu zmocněnce, dále 4 výkresy 5. fází předmětné 
uzavírky s navrženými objížďkami. Žadatel postupně doložil vyjádření dále uvedených účastníků 
řízení, dotčených touto uzavírkou a objížďkou:  

 Město Úsov, ze dne 11.06.2019 

 Obec Nový Malín, č.j. OUNM-317/2020 ze dne 03.03.2020 

 Obec Libina, zn. SEKNE, ze dne 03.03.2020  

 Obec Chromeč, č.j. OUCHR 121/2020, ze dne 03.03.2020 

 Obec Kosov, ze dne 04.03.2020 

 Město Šumperk, č.j. MUSP 28534/2020 ze dne 04.03.2020 

 Obec Hrabišín, zn.: OÚHR 110/2020 ze dne 05.03.2020 

 Obec Olšany, č.j. OUOL 186/2020 ze dne 06.03.2020  

 Obec Leština, č.j. OÚLeš-0104/2020 ze dne 09.03.2020 

 Město Štíty, ze dne 09.03.2020 

 Obec Dubicko, zn.: OUDU 303/2020 ze dne 11.03.2020 

 Obec Bludov, č.j. OUBL376/2000, ze dne 12.03.2020  

 Obec Horní Heřmanice, ze dne 18.03.2020 

 Obec Lubník, ze dne 18.03.2020 

 Obec Hoštejn, ze dne 23.03.2020 

 Ředitelství silnic a dálnic, Správa Olomouc   

 Ředitelství silnic a dálnic, Správa Pardubice, č.j. 001357/38200/3/Čž/2020 z 12.3.2020  

 Správa silnic Olomouckého kraje, p.o, zn.: SSOK-ŠU 4741/2020 z 06.03.2020 

Městský úřad Zábřeh přímo obdržel vyjádření Správy a údržby silnic Pardubického kraje                   
č.j. SUSPK/2393/2020 ze dne 17.03.2020 a č.j. SUSPK/2591/2020 ze dne 23.03.2020, které 
odkazovalo na již dříve obdržené stanovisko č.j. SUSPK/1182/2020 ze dne 12.02.2020, jehož 
podmínka byla zapracována do podmínky č. 6 tohoto rozhodnutí.         

Všichni výše uvedení účastníci, na základě § 36 odst. 3 správního řádu, se vzdali práva 
vyjádřit se k podkladům řízení. 
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Dále žadatel doložil vyjádření, která vydala: 

 Obec Šumvald, č.j. SUMI173/2020 ze dne 06.03.2020 

 Obec Rovensko, č.j. ROV-078/2020 ze dne 13.03.2020  

Obec Šumvald žádá o zvážení vedení objízdné trasy po katastru obce, což zdůvodňuje tím, že 
v letošním roce v obci a její místní části probíhá výstavba vodovodu, kdy se na silnicích pohybuje 
větší množství stavební techniky a v některých místech dojde k dotčení komunikace a omezení 
provozu. Výstavba této investiční akce potrvá do ledna 2021.     

Silniční správní úřad k tomu uvádí, že možností kudy vést objízdnou trasu, která musí být 
vyhovující i z hlediska převáděné dopravy, není neomezené množství  - zde by tedy, pokud by 
bylo opravdu nezbytné se Šumvaldu vyhnout, připadalo v úvahu vést trasu od Libiny po sil. 
II/370 do Rýmařova a odtud po silnicích II/445 a II/449 směrem do Uničova, obousměrně, kde 
by navázala na původní trasu. Objízdná trasa z důvodu provádění uzavírky pro provádění 
rekonstrukce silnice II/315 Zábřeh – Leština je vedena přes Šumvald v době od 01.07.2020 do 
30.09.2020, tedy 3 měsíce, což vzhledem k trvání výstavby vodovodu až do ledna 2021 
nepovažuje silniční správní úřad za tak zásadní omezení, aby tato stavba nešla zkoordinovat 
s vedenou objížďkou; v případně nezbytnosti tato objížďka případně naváže na objížďky, o které 
může zhotovitel stavby vodovodu, příp. obec Šumvald, požádat u příslušného silničního 
správního úřadu. V době vyhotovení tohoto rozhodnutí silniční správní úřad nahlédl na stránky 
obce i MěÚ Uničov – na úředních deskách neshledal příslušné návrhy přechodné úpravy 
provozu z důvodu výstavby vodovodu (ani jiné) na příslušném úseku pozemní komunikace.   

Obec Rovensko ve svém stanovisku nesouhlasí s návrhem vedení objízdné trasy v části vedené 
přes tuto obec s odůvodněním: odbočování vozidel (zejména nákladních) z komunikace II/369 na 
komunikaci III/36918 je velice nebezpečné. Navrhujeme vedení objízdné trasy ze Zábřeha po 
silnici II/369 na silnici III/36919 a následně na I/44 a III/0443 do Postřelmova.    

Silniční správní úřad k tomu uvádí, že všechny výše popsané pozemní komunikace jsou určeny 
k obecnému užívání a není na nich nikterak, ani pro nákladní dopravu, omezen provoz. 
V souladu s ustanovením § 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích jsou uživatelé těchto  
pozemních komunikací oprávněni v mezích zákona o provozu na pozemních komunikacích, 
včetně jeho prováděcích vyhlášek, je užívat obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou 
určeny; přičemž se musí přizpůsobit stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto  
pozemních komunikací, dále (dle zákona o provozu na pozemních komunikacích)   
povětrnostním podmínkám, situaci v provozu, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.  
Uzavírka a navržená objížďka byla projednána s příslušným majetkovým správcem dotčených  
pozemních komunikací, tj. Správou silnic Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací, která ve 
vyjádření zn.: SSOK-ŠU 4741/2020 pro zástupce žadatele, z 06.03.2020, které silniční správní 
úřad obdržel na vědomí, mj. uvedla, že souhlasí s navrženým uzavřením komunikací                          
a dopravním značením objízdných tras. Protože byla navržena objízdná trasa, která povede po 
silnicích byl návrh také projednán s Policií České republiky, která z pozice dotčeného orgánu 
chrání veřejný zájem. Vzhledem k výše uvedenému silniční správní úřad neshledal důvod pro 
nevedení objízdné trasy výše popsaným způsobem.     

Silniční správní úřad v průběhu řízení obdržel souhlasná stanoviska, která vydal(a):   

 Policie ČR, DI Šumperk,  č.j. KRPM-30876-1/ČJ-2020-140906 ze dne 11.03.2020 

 Policie ČR, DI Ústí nad Orlicí,  č.j. KRPE-23276-1/ČJ-2020-171106 ze dne 12.03.2020 

 Policie ČR, DI Olomouc,  č.j. KRPM-29472-1/ČJ-2020-140506 ze dne 04.03.2020 

 Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení 

veřejné dopravy  - DOPRAVNÍ ÚŘAD, č.j. KUOK 38946/2020, ze dne 25.03.2020 
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Silniční správní úřad na základě podané žádosti oznámil č.j. 2020/1820/DO-MUZB-2 ze dne 
11.3.2020 zahájení řízení o předmětné uzavírce, dle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), všem jemu známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům s tím, že na nařídil ústní jednání. Následným sdělením z 12.03.2020  
č.j. 2020/1820/DO-MUZB-4 silniční správní úřad upřesnil termín jednání. Další, 2. sdělením, ze 
dne 18.03.2020 č.j. 2020/1820/DO-MUZB-5, silniční správní úřad vzhledem k usnesením či 
doporučením vlády z hlediska boje proti koronavirové pandemii a k očekávané možnosti jejich 
zpřísnění - nouzovému stavu, kdy i obce (např. Uničov) na objízdné trase byly po několik dnů 
v karanténě, zrušil nařízené jednání s tím, že účastníkům správního řízení podle § 24 odst. 2 
zákona o pozemních komunikacích určil v souladu s 36 správního řádu lhůtu, po kterou mohou 
činit úkony, a dále požádal dotčené orgány aby v tomto termínu zaslaly svá stanoviska, pokud 
tak dosud neučinily. Současně silniční správní úřad v souladu s ustanovením § 39 správního 
řádu vydal usnesení, kterým účastníkům správního řízení podle § 24 odst. 2 zákona                                  
o pozemních komunikacích, určil lhůtu, po kterou se mohou seznámit s podklady rozhodnutí. 
V určené lhůtě, tj. pondělí 30.03.2020 od 09:00 do 15:00, se žádný z účastníků k seznámení se 
s podklady rozhodnutí nedostavil, ani o to jinak nepožádal. 
Podle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích silniční správní úřad žádost                       
o uzavírku projedná s vlastníkem pozemní komunikace, která má být uzavřena, a s vlastníkem 
pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka, s obcí, na jejímž zastavěném území má 
být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka, s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní 
komunikaci, na níž je umístěna dráha, s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po 
silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci. Silniční správní úřad na 
základě výše uvedeného, vzhledem k tomu, že žádost o povolení předmětné uzavírky 
obsahovala náležitosti stanovené § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon                         
o pozemních komunikacích, ji posoudil a po projednání podle § 24 odst. 2 písm. a) až b) zákona 
o pozemních komunikacích (neboť nejde o pozemní komunikaci na níž je umístěna dráha), po 
shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení usoudil, že vydáním rozhodnutím nebudou 
krácena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku 
rozhodnutí. Podmínky dopravního úřadu a policie, které se týkají předmětné uzavírky, jakož                              
i podmínky Správy a údržby silnic Pardubického kraje, byly vypořádány ve výrokové části tohoto 
rozhodnutí. 
Silniční správní úřad při rozhodování dbal v souladu s ustanovením § 2 odst. 4) správního řádu, 
aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem a aby odpovídalo okolnostem daného 
případu, jakož i na to, aby při projednávání skutkově shodných nebo podobných případů 
nevznikaly nedůvodné rozdíly.   

Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství podáním                   
u úřadu podepsaného. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona                     
o pozemních komunikacích odkladný účinek. Odvoláním lze napadnout výrokovou část 
rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění 
rozhodnutí je nepřípustné. 
                                                                 

Ivana Chládková 
referentka 
 

Oprávněná úřední osoba pro vyřizování a podepisování: Ivana Chládková 
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Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.  

 

Upozornění: Nedodržení termínů nebo dalších podmínek uvedených v rozhodnutí bude 
posuzováno dle zákona o pozemních komunikacích jako správní delikt s možností sankce až do 
výše 500.000,- Kč. 
 

 

Rozdělovník 

navrhovatelé (doručenky) 
1. SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2 
 zastoupení pro: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03  Pardubice 
2. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o., Středisko údržby Šumperk, IDDS: ur4k8nn 
3. Správa a údržba silnic Pardubického kraje, pobočka Lanškroun, IDDS: ffhk8fq 
4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz 
5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, IDDS: zjq4rhz 

ostatní účastníci (doručenky) 
6. Město Zábřeh- OTS, Masarykovo náměstí 6, 789 01 Zábřeh 
7. Obec Kosov, IDDS: efcbhf7 
8. Obec Hoštejn, IDDS: ddjar8c 
9. Obec Tatenice, IDDS: uzxba3x 
10. Obec Lubník, IDDS: w9da4zb 
11. Obec Sázava, IDDS: 45wbiib 
12. Město Lanškroun, IDDS: 27tbq25 
13. Obec Albrechtice, IDDS: 79ga3f5 
14. Obec Horní Heřmanice, IDDS: 2s9a4pw 
15. Město Štíty, IDDS: 67eba9e 
16. Obec Písařov, IDDS: es8bjvm 
17. Obec Bušín, IDDS: 9ncbmik 
18. Obec Olšany, IDDS: g8sasc3 
19. Obec Chromeč, IDDS: bgjjdtu 
20. Obec Rovensko, IDDS: hwvasfd 
21. Obec Bludov, IDDS: sa8bfg9 
22. Město Šumperk, IDDS: 8bqb4gk 
23. Obec Nový Malín, IDDS: th6bycj 
24. Obec Hrabišín, IDDS: i85bkvp 
25. Obec Dlouhomilov, IDDS: c5pbi9t 
26. Obec Brníčko, IDDS: mrwbe98 
27. Obec Lesnice, IDDS: zuhbm37 
28. Obec Libina, IDDS: 82vbc4f 
29. Obec Šumvald, IDDS: b5gba6h 
30. Město Uničov, IDDS: zbdb4bg 
31. Obec Medlov, IDDS: wxubq9a 
32. Město Úsov, IDDS: ch8batp 
33. Obec Police, IDDS: u67asdc 
34. Obec Dubicko, IDDS: xcpbejc 
35. Obec Hrabová, IDDS: dvfbp5m 
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dále obdrží 
36. MěÚ Mohelnice - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic, Oddělení stavebního úřadu, 
IDDS: 6qtbthy 
37. Město Uničov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zbdb4bg 
38. Město Šumperk, Odbor dopravy, IDDS: 8bqb4gk 
39. Město Lanškroun, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 27tbq25 
40. Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH - oddělení veřejné dopravy, IDDS: qiabfmf 
41. Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH - oddělení silničního hospodářství, IDDS: qiabfmf 
42. Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9 
43. Hasičský záchranný sbor Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: ufiaa6d 
44. Zdravotnická ZS Ol. kraje, ÚO Šumperk, IDDS: j9ymvs2 
45. Policie ČR, DI Šumperk, IDDS: 6jwhpv6 
46. Policie ČR, DI Ústí nad Orlicí, KŘP Pardubického kraje, IDDS: ndihp32 
  
na vědomí 
47. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx 
48. ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IDDS: v9jcdu3 
49. RB Global Logistik s.r.o., IDDS: 3xcwfy9 
50. Koordinátor Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková 
organizace, IDDS: idz9c2j 
 
 
dále obdrží 
+ Info eMail: IZS 

+ JSDI 
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