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Městský úřad Litovel 
Odbor dopravy 
nám. Př. Otakara 777/2, 784 01 Litovel 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
     

               R O Z H O D N U T Í 

Městský úřad Litovel, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II., III. tříd 
a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4 písm. a)  zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o pozemních komunikacích“), 
obdržel dne: 21.08.2019 od STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744, 
zastoupené na základě plné moci (pověření k zastupování ze dne: 02.08.2019) SEKNE s r.o.,         
Hamerská 12,  772 00 Olomouc, IČO: 623 63 701, žádost o povolení úplné uzavírky kř. sil. III/37320 a 
III/37317 a dále   sil. III/37320 až po začátek obce Bouzov, část Podolí. Na základě souhlasného 
stanoviska majetkového správce  silnic II. a III. tříd Správy silnic Olomouckého kraje, p.o.,  Střediska 
údržby Olomouc, Lipenská 120, 772 11 Olomouc, ze dne: 15.08.2019 pod zn.: SSOK-OL/18185/2019/Šk, 
po projednání s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka 
–  Obcí Bouzov, Bouzov 2, 783 25 Bouzov, ze dne: 15.08.2019, Obcí Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 26 Bílá 
Lhota, ze dne: 13.08.2019, pod č.j.: 2019/B, Obcí Měrotín, Měrotín 19, 783 24 Slavětín, ze dne: 
23.08.2019, pod č.j.: 256/2019, Obcí Slavětín, Slavětín 11, 783 24 Slavětín, ze dne: 02.09.2019 a po 
projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územní odbor      Olomouc, DI, 
Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc, ze dne: 20.08.2019 pod č.j.: KRPM-100234-1/ČJ-2019-140506,  
vydává  podle  ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích  rozhodnutí, kterým se   

                                                  p o v o l u j e 

úplná  uzavírka  kř. sil. III/37317 a III/37320  a dále sil. III/37320 až po začátek obce Bouzov, část 
Podolí                       

termín uzavírky: od 09.09.2019 do 20.10.2019 

 

důvod uzavírky: realizace stavby „III/37320 Bouzov – Podolí – Olešnice (Olešnice – Podolí)“.  

 -     podmínky pro povolení úplné uzavírky:  

a) úplná uzavírka bude vyznačena dopravním značením provedeným dle „Opatření obecné povahy 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích” vydaného zdejším odborem 
dopravy, dne: 23.08.2019 pod č.j.: LIT 15997/2019, v souladu s vyhl.  č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

Č.j.: LIT  15995/2019 Litovel 
Sp. značka: DOP    369/2019 MSe   Datum: 04.09.2019 

  Spisový znak 280.8. skartační znak S5  
Tel.:585153 251 MULIX00LHCSC 

  E-mail: sekanina@mestolitovel.cz MULIX00LHCSC   
  Oprávněná úřední osoba po vyřízení:Sekanina Miloslav 
  Oprávněná úřední osoba pro podepisování:Ing. Pavel Filípek 
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b) označení  úplné uzavírky příslušným přechodným značením zabezpečí žadatel na vlastní náklady. 
Řádně po se celou dobu trvání uzávěry bude o toto dopravní značení starat v souvislosti se 
zajištěním bezpečnosti silničního provozu při provádění předmětné stavby  

c) stávající svislé dopravní značení bude pro potřeby úplné uzavírky nahrazeno přechodným 
dopravním značením, tzn. pro úplnou  uzavírku bude nepotřebné dopravní značení překryto a 
nahrazeno přechodným dopravním značením 

d) po ukončení stavebních prací bude přechodné značení ihned odstraněno a původní dopravní 
značení obnoveno 

e) případné změny je nutno předem projednat se zdejším silničním správním úřadem a dalšími 
dotčenými orgány 

f) za splnění podmínek rozhodnutí odpovídá: Jan Rudorfer, STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 
Jinonice, 158 00 Praha 5, tel.: 606 619 427 

Městskému úřadu Litovel, odboru dopravy, zůstává právo doplnit podmínky stanovené tímto rozhodnutím, 
bude-li to vyžadovat veřejný zájem, kterým je bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

Objízdná   trasa : 

Sil. III/37320 z Podolí do Bouzova, sil. III/37313 Hvozdečko, Kovářov, Slavětín, sil. II/373 a III/37310 
Měrotín, sil. II/635 a sil. III/37318 Bílá Lhota, Červená Lhota, sil. III/37317 Hrabí, kde objížďka končí. 
Objízdná trasa je obousměrná. 

Objízdná trasa pro veřejnou linkovou dopravu:  

1. Předmětným úsekem silnic III/37320 a III/37317 jsou vedeny linky veřejné linkové dopravy 890303 
Litovel – Bouzov, 890306 Bouzov – Kadeřín, 933244 Mohelnice – Loštice – Bílá Lhota – Litovel, které 
jsou provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem ARRIVA 
MORAVA a. s.   
Po silnici III/37320 nebude umožněn průjezd dotčeným spojům linek, obousměrný průjezd bude 
zajištěn křižovatkou III/37320 x III/37317 (v Boří) vždy v přímém směru Hrabí – Olešnice po volné 
polovině křižovatky až do termínu pokládky finální obrusné vrstvy. 

2. Linka 890303 (spoj č. 16) bude veden ze zastávky Bouzov,nám. po silnici III/37320 do Podolí, 
neobslouží zastávku Bouzov,Podolí,rozc.náves, ale obslouží náhradní zastávku 
Bouzov,Podolí,pož.zbroj. Dále pojede po objízdné trase, tj. po účelové komunikaci ke hřbitovu 
Bouzova, III/37313, Hvozdečko, III/37317 směr Litovel po trase dle licence. 

Zastávka Bouzov,Podolí,v Boří bude zrušena bez náhrady. Ostatní spoje této linky jedoucí mimo Podolí 
budou vedeny ve stávající trase s obsluhou všech zastávek. Linka bude provozována podle výlukového 
jízdního řádu. 

3. Linka 890306 (spoj č. 5) bude veden po objízdné trase. Ze zastávky Bouzov,nám. po silnici III/37320 
do Podolí, dále po trase dle licence. Spoj neobslouží zastávky Bouzov,Hvozdečko,čekárna; 
Bouzov,Olešnice,obchod; Bouzov,Podolí,v Boří; Bouzov, Podolí,hala. Spoj neobslouží zastávku 
Bouzov,Podolí,rozc.náves, ale obslouží náhradní zastávku Bouzov,Podolí,pož.zbroj. Ostatní spoje této 
linky jedoucí z Podolí do Bouzova budou vedeny po trase dle licence a obslouží všechny zastávky. 
Linka bude provozována podle výlukového jízdního řádu. 

4. Linka 933244 (spoje č. 2, 15, 19, 20) budou vedeny po obousměrné objízdné trase z křižovatky 
III/37320, III/37317 (v Boří) dále rovně po III/37317 Hvozdečko, III/37313 směr Bouzov, u hřbitova před 
Bouzovem s odbočením na účelovou komunikaci směr Podolí, v Podolí po III/37321 směr Obectov (u 
spojů pokračujících do Obectova). Zastávka Bouzov,Podolí,v Boří bude zrušena bez náhrady.  
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Zastávka Bouzov,Podolí,rozc.náves bude přemístěna na silnici III/37321 u křižovatky III/37320, 
III/37321 na příjezdu od Obectova v dohledové vzdálenosti cestujících. Přesné umístění dopravního 
značení označujícího autobusovou zastávku musí být projednáno s příslušným dopravním 
inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. 
Ostatní spoje této linky budou vedeny ve stávající trase s obsluhou všech zastávek dle platného 
jízdního řádu. Z důvodu provozování spojů po objízdné trase bude docházet ke zpoždění cca 6 minut. 

5. V době pokládky finální obrusné vrstvy (předpoklad 1 víkendový den) nebude umožněn průjezd spojům 
linky 890303 (spoje ostatních linek nejsou o víkendu vedeny) a spoje budou předčasně ukončeny (příp. 
začínat) v zastávce Bílá Lhota,Hrabí,střed bez obsluhy dalších nácestných zastávek v úseku Bílá 
Lhota,Hrabí,střed – Bouzov,nám. v obou směrech. Přesný termín úplné uzavírky „VČETNĚ BUS“ bude 
oznámen dopravci a KIDSOK, p. o. nejpozději 5 pracovních dnů předem. 

6. Provozem dotčených spojů po objízdné trase vzniknou dopravci zvýšené ztráty.  

 

O d ů v o d n ě n í  : 

Žadatel, STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČO: 608 38 744, zastoupena na 
základě plné moci SEKNE s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČO: 623 63 701,  předložil  Městskému  
úřadu Litovel, odboru dopravy,  žádost o povolení úplné uzavírky  kř. sil. III/37320 a III/37317 a dále sil. 
III/37320 až po začátek obce Bouzov, část Podolí z důvodu realizace stavby: „III/37320 Bouzov – Podolí 
– Olešnice (Olešnice – Podolí)“. Vydání tohoto povolení je požadováno v termínu od 09.09.2019 do 
20.10.2019.                           

Stanovení přechodného úpravy provozu na pozemních komunikacích vydal zdejší odbor dopravy  
dne: 23.08.2019 pod č.j.: LIT 15997/2019.         
 Pokud se týká splnění požadavku KÚOK, ODSH, odd. veřejné dopravy tak, jak je uvedeno v jeho  
vyjádření ze dne: 03.09.2019, bod 4, který se týká umístění přenosného označníku BUS zastávky v  Podolí 
ze směru od Obectova,  tato záležitost byla dne 04.09.2019 projednána s PČR, Krajským ředitelství policie 
Olomouckého kraje, Odborem služby dopravní policie Olomouc (kpt. Ing. Sládečkem) a jako nejvhodnější 
místo pro umístění tohoto označníku bylo vybráno místo v blízkosti vjezdu do nemovitosti č.p. 17 cca 8 m 
od stávající dopr. zn. č. P4. Stanovení dopr. zn.č. IJ 4b bylo doplněno  dostávajícího  situačního plánku a 
označeno jako Změna 1. 

Vzhledem k tomu, že žádost o povolení úplné  uzavírky kř. sil. III/37317 a III/37320  a dále sil. 
III/37320 až po začátek obce Bouzov, část Podolí   obsahuje veškeré náležitosti stanovené v ust. § 24 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v ust. § 39 vyhlášky 
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s 
přihlédnutím k vydanému souhlasu majetkového správce  silnic II. a III. tříd Správy silnic            
Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120, ze dne: 15.08.2019 pod zn.:                                       
SSOK-OL/18185/2019/Šk, po projednání s obcemi, na jejichž zastavěném území má být povolena 
uzavírka nebo nařízena objížďka –  Obcí Bouzov, Bouzov 2, 783 25 Bouzov, ze dne: 15.08.2019, Obcí 
Bílá Lhota, Bílá Lhota 1, 783 26 Bílá Lhota, ze dne: 13.08.2019, pod č.j.: 2019/B, Obcí Měrotín,           
Měrotín 19, 783 24 Slavětín, ze dne: 23.08.2019, pod č.j.: 256/2019, Obcí Slavětín, Slavětín 11, 783 24 
Slavětín, ze dne: 02.09.2019  a po projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Olomouckého 
kraje,  Územní odbor Olomouc, DI, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc, ze dne: 20.08.2019 pod č.j.:                                                            
KRPM-100234-1/ČJ-2019-140506, dospěl silniční správní úřad k závěru, že žádosti lze vyhovět, a proto 
bylo rozhodnuto tak,  jak je ve výroku uvedeno. 
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P o u č e n í   o   o d v o l á n í : 

          Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním učiněným u Městského úřadu 
Litovel, odboru dopravy. Odvolání musí být podáno dle ust. § 82 odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal odboru 
dopravy a každý účastník obdržel jeden stejnopis. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá, dle ust. § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. 

 

    Ing. Pavel  Filípek   
     Vedoucí odboru dopravy 
         Mě Ú Litovel 

Účastníci řízení: 

- STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,  zastoupena na základě plné moci  
SEKNE s.r.o.,   Hamerská 12, 772 00 Olomouc  

- Obec Bouzov, Bouzov č. 2,  783 25 Bouzov       
- Obec Bílá Lhota, Bílá Lhota č. 1, 783 26 Bílá Lhota 
- Obec Měrotín, Měrotín č. 19, 783 24 Slavětín 
- Obec Slavětín, Slavětín č. 11, 783 24 Slavětín  
- Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Olomouc, Lipenská 120,                         

772 11 Olomouc   
 

 

 

 

Na vědomí: 

-  Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Aksamitova 8, 772 00 Olomouc 
-  Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Olomouc,  
   DI, Kosmonautů 10, 771 36 Olomouc  
-  Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, P.O. Box 128, 772 11 Olomouc 
-  Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy, odd. veř. dopravy Jeremenkova 40a, 779 11   
   Olomouc,    k č.j.: KUOK/92260/2019, KÚOK/85237/2019/ODSH-VD/259 
- e- mail jaroslav.krsjak@arriva.cz 
- Spis 
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