KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení veřejné dopravy
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 587
datová schránka: qiabfmf
email: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz

Počet listů: 2
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

Váš dopis č. j./ze dne

/ 3. 6. 2019

Naše č. j./sp. zn.

KUOK 60716/2019
KÚOK/56565/2019/ODSHVD/259

SEKNE spol. s r. o.
Hamerská 304/12
772 00 Olomouc

Vyřizuje/Tel.
Ing. Ondřej Fiala
585 508 587

Olomouc

14. 6. 2019

Vyjádření dotčeného dopravního úřadu k žádosti o povolení uzavírky silnice
III/44311, III/44434, III/44443 v obci Jívová
Dne 3. 6. 2019 byla Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje předložena žádost o vyjádření k povolení uzavírky silnice
III/44311, III/44434, III/44443 v obci Jívová. Důvodem uzavírky je realizace stavby
„III/44311, III/44434, III/44443 v obci Jívová. Dne 10. 6. 2019 se konalo jednání
k uvedené žádosti a byly dohodnuty následující termíny.
Termíny uzavírky:
Etapa 1
Etapa 2
Etapa 3

1. 7. 2019 – 25. 8. 2019 úplná uzavírka III/44311, III/44443 včetně
BUS
26. 8. 2019 – 1. 9. 2019 úplná uzavírka III/44311, III/44434, III/44443
včetně BUS
2. 9. 2019 – 6. 10. 2019 úplná uzavírka III/44311, III/44434, III/44443
MIMO BUS

Po posouzení předložené žádosti, po projednání dne 10. 6. 2019 s dopravci
a s Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o.
(KIDSOK, p. o.), Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, jako dotčený dopravní úřad (dále dotčený dopravní úřad),
souhlasí s povolením uzavírky silnice za předpokladu, že budou splněny
následující podmínky:
1. Etapa 1. Po předmětném úseku silnice III/44311 jsou provozovány linky veřejné
linkové dopravy 890341 Olomouc – Dolany – Jívová dopravcem VOJTILA
TRANS s. r. o., 891341 Olomouc – Dolany – Jívová dopravcem ARRIVA
MORAVA a. s. na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
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Po předmětném úseku silnice III/44443 je provozována linka 890328 Šternberk
– Jívová – Domašov nad Bystřicí dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o.
na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
Linka 890341. Spoje, které neobsluhují místní část Pohořany, budou vedeny
ze zastávky Dolany,Véska,náves po silnici III/44311, III/44440 Bělkovice –
Lašťany, III/44436, III/44434 Jívová. Spoje neobslouží zastávku Dolany,Véska,
Dolní bouda.
Spoje, které obsluhují místní část Pohořany, budou vedeny ze zastávky
Dolany,Pohořany,garáž po silnici III/44315, III/44311, III/44440 Bělkovice –
Lašťany, III/44436, III/44434 Jívová. Spoje obslouží všechny zastávky
podle výlukového jízdního řádu, který bude vydán s platností od 1. 7. 2019.
Objízdné trasy jsou obousměrné.
Linka 890328 bude vedena ve stávající trase s obsluhou všech zastávek, kromě
přímých spojů č.7, 14, 24 z Jívové do Domašova nad Bystřicí. Tyto spoje budou
vedeny z Jívové po obousměrné objízdné trase silnicí III/44434 Hraničné
Petrovice, II444 Domašov nad Bystřicí do zastávky Domašov n.Bystř.,žel.st.
Linka 890328 bude provozována podle výlukového jízdního řádu s platností
od 1. 7. 2019.
Linka 891341. Spoje, které jsou vedeny do / ze zastávky Jívová,nám. (pouze
v sobotu, v neděli a státem uznané svátky) budou zkráceny a ukončeny
cca 200 metrů vpravo na MK před obcí Jívová (za fotbalovým hřištěm). V tomto
prostoru se autobusy otočí a vyčkají času odjezdu dle platného JŘ. Stavba
provede vyspravení nerovností v prostoru otáčení autobusů. Zastávka
Jívová,nám. bude pro tuto linku přemístěna do tohoto prostoru. Přesné umístění
dopravního značení označující přemístěnou autobusovou zastávku musí být
projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno
přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích.
2. Etapa 2. Po předmětném úseku silnice III/44311, III/44434, III/44443 jsou
provozovány linky 890341, 890328 dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o., 891341
dopravcem ARRIVA MORAVA a. s.
Linka 890341 bude vedena po objízdné trase stejně jako v 1. etapě, ale
z křižovatky silnic III/44436, III/44434 povede dále po III/44436, II/444 Hraničné
Petrovice, III/44434 do Jívové, kde se otočí po MK okolo domů č.p. 33 a 31,
místní čerpací stanice a obslouží přemístěnou zastávku Jívová,nám. Přesné
umístění dopravního značení označující přemístěnou autobusovou zastávku
musí být projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR
a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. Spoje,
které neobsluhují místní část Pohořany, neobslouží zastávku Dolany,Véska,
Dolní bouda.
Linka 890328 bude vedena po obousměrné objízdné trase. Ta povede
z Domašova u Šternberka po III/44434 s odbočením na III/44436, II/444
Hraničné Petrovice, III/44434 do Jívové, kde se otočí po MK okolo domů č.p. 33
a 31, místní čerpací stanice a obslouží přemístěnou zastávku Jívová,nám.
Spoje č.7, 14, 24, z Jívové do Domašova nad Bystřicí budou vedeny z Jívové po
obousměrné objízdné trase silnicí III/44434 Hraničné Petrovice, II/444,
do zastávky Domašov,žel.st.
Zastávky Bělkovice – Lašťany,Bělk.údolí rozc. a Jívová,č.126 nebudou
obsluhovány bez náhrady.
Linka 891341 bude provozována stejně jako v 1. etapě.
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V termínu 2. etapy budou změny ve vedení linkové dopravy zveřejněny formou
přepravního opatření. Přesný termín zahájení 2. etapy bude závislý na postupu
prací pracovníků zhotovitele.
3. Žádáme odpovědnou osobu zhotovitele stavby (žadatele o povolení
uzavírky), aby nejpozději 5 pracovních dní předem oznámil přesný termín
zahájení a ukončení 2. etapy dopravci VOJTILA TRANS s. r. o. (tel.
724 714 536 nebo tel. 725 696 979) a KIDSOK, p. o. (770 173 126)
a ukončení termínu uzavírky ještě dopravci ARRIVA MORAVA a. s. (tel.
724 270 680).
4. Etapa 3. Linky 890341, 891341, 890328 budou provozovány po uzavřené silnici
(po trase dle licence) a obslouží všechny zastávky.
5. Dopravci VOJTILA TRANS s. r. o. vzniknou z důvodu uzavírky silnice,
provozováním dotčených spojů po objízdné trase, zvýšené ztráty.
6. Žádáme dopravce, aby informovali cestující veřejnost o změně v dopravní
obslužnosti v autobusech a na zastávkách.
7. Žádáme silniční správní úřad, aby zapracoval do rozhodnutí o povolení uzavírky
shora uvedené podmínky, objízdnou trasu pro autobusy, změny v obsluze
zastávek, a rozhodnutí zaslal dotčenému dopravnímu úřadu, dopravcům
a KIDSOK, p. o.

S pozdravem
Ing. Alena Vašinková
vedoucí odboru

Dále obdrží:
1. VOJTILA TRANS s. r. o.
2. ARRIVA MORAVA a. s.
3. Obec Jívová
4. Obec Dolany
5. Obec Bělkovice – Lašťany
6. KIDSOK, p. o.
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