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R O Z H O D N U T Í   

 

Č Á S T E Č N Á  A  Ú P L N Á  U Z A V Í R K A  

Výrok: 

Odbor dopravy Městského úřadu Šumperk, věcně a místně příslušný silniční správní úřad 

v souladu § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení 

přezkoumal žádost, kterou dne 25.2.2021 podal 

M - SILNICE a.s., IČO: 42196868, Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, kterou 

zastupuje SEKNE, spol. s.r.o., IČO: 62363701, Hamerská 304/12, Holice, 772 00 Olomouc 

(dále jen "žadatel"), a po přezkoumání žádosti a po projednání s Policií ČR - DI Šumperk 

a se správci komunikací: Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Olomouc, Ztracená 684, 

788 13 Vikýřovice a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, 

Ztracená 684, 788 13 Vikýřovice, s obcemi Ruda nad Moravou, Bohdíkov, Bludov, Bratrušov, 

Olšany, Kopřivná a s městy Hanušovice a Šumperk, vydává rozhodnutí podle § 24 odst. 2 zákona 

o pozemních komunikacích, kterým žadateli 

povoluje částečnou a úplnou uzavírku  

silnice II/369 (v Rudě nad Moravou a v Bohdíkově) v k.ú. Ruda nad Moravou a k.ú. Bohdíkov 

 (v rozsahu dle přiložených situací), 

z důvodu rekonstrukce komunikace – akce: „III/369 Hanušovice – křižovatka I/11“, 

 

 

při dodržení následujících podmínek: 

1. Částečná uzavírka (posuvné pracovní místa, zúžení vozovky na jeden jízdní pruh a řízení 

provozu světelným signalizačním zařízením) je povolena v termínu od 6.4.2021 - do 

5.7.2021. 

2. Úplná uzavírka je povolena v níže uvedených termínech jednotlivých etap, které se 

nebudou překrývat a budou na sebe navazovat: (etapy dle přiložených schémat) 

1. etapa: od 6.4.2021 – do 3.5.2021 

2. etapa: od 3.5.2021 – do 31.5.2021 

3. etapa: od 31.5.2021 – do 5.7.2021. 
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3. Dopravní značení bude osazeno v souladu se stanovením dopravního značení odboru 

dopravy Městského úřadu Šumperk č.j. MUSP 35742/2021 ze dne 26.3.2021 a 

Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru dopravy a SH č.j. KUOK/33237/2021 ze 

dne 25.3.2021. 

4. Žadatel bude koordinovat (zejména umístění přechodného dopravního značení ve vztahu 

k uzavírce a objízdné trase atd.) uzavírku se správcem silnice II/369 - Správou silnic 

Olomouckého kraje, p.o. IČO: 70960399, Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 

13 Vikýřovice, kontaktní a odpovědná osoba: Ing. Luděk Kapusta, 734 642 307, potažmo 

s firmou Dopravní značení Svoboda, Olomouc s.r.o., IČO: 27848116, Pavelkova 222/2, 

779 00 Bystrovany, která umísťovala dopravní značení na silnici II/369 a na stejné 

objízdné trase z důvodu uzavření silnice II/369 v úseku mezi Raškovem a Hanušovicemi 

z důvodu havarijního stavu a poškození konstrukčních vrstev komunikace způsobené 

sesuvem podloží. 

5. V době provádění prací ručí žadatel za bezpečnost silničního a pěšího provozu.  

6. Žadatel zajistí, aby byla uzavírka omezena na nejkratší možnou dobu, tj. aby práce byly 

prováděny nepřetržitě a s využitím maximální pracovní doby během každého dne. 

7. V případě, že omezení provozu na pozemní komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno v 

jiném termínu, než je uvedeno v tomto povolení (pozdější zahájení prací a omezení 

provozu než k prvnímu dni platnosti tohoto povolení nebo dřívější ukončení prací a plné 

obnovení provozu, než je poslední den platnosti tohoto povolení), , žadatel tuto informaci 

bezodkladně sdělí silničnímu správnímu úřadu a složkám integrovaného záchranného 

systému – viz rozdělovník. 

8. Vjezd pohotovostním vozidlům IZS do uzavřeného úseku komunikace bude umožněn.  

9. Průjezd pohotovostním vozidlům IZS uzavřeným úsekem komunikace nebude umožněn.  

10. Vjezd dopravní obsluze do uzavřeného úseku komunikace nebude umožněn. 

11. Přístup k sousedním nemovitostem bude umožněn. 

12. Zhotovitel bude průběžně koordinovat postup stavebních prací s firmami (zejména s 

Papírnou Aloisov a.s., ISOLA POWERTEKK s.r.o., EKOZIS spol. s.r.o., LESY ČR s.p. atd.) 

kterým po dohodě (s ohledem na povahu probíhajících stavebních prací) umožní průjezd 

uzavřenými úseky nákladním vozidlům, zajišťující jejich logistickou činnost a dopravní 

obslužnost. 

13. Objízdná trasa bude vedena po silnici II/369 přes obec Olšany s odbočením na silnici I/11 

přes obec Bludov do Šumperka s odbočením na silnici II/446 přes obce Bratrušov, a 

Kopřivná do Hanušovic a zpět obousměrně. 

14. Žadatel dodrží následující podmínky uvedené ve vyjádření dotčeného dopravního úřadu: 

Odboru dopravy a silničního hospodářství - oddělení veřejné dopravy Krajského úřadu 

Olomouckého kraje:  

Po předmětných úsecích sil. II/369 v okolí Bohdíkova a Raškova dotčených částečnou a 

úplnou uzavírkou nejsou vedeny žádné linky linkové osobní dopravy.  

Po předmětných úsecích sil. II/369 v Rudě nad Moravou dotčených částečnou a úplnou 

uzavírkou jsou vedeny linky veřejné linkové dopravy 930202 Šumperk – Ruda nad 

Moravou a 930219 Šumperk – Ruda nad Moravou – Bušín - Janoušov, které jsou 

provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem 

ARRIVA MORAVA a.s. Dotčené spoje výše uvedených linek budou po dobu uzavírek vedeny 

následovně.  

Částečná uzavírka sil. II/369 v termínu od 6. 4. 2021 do 5. 7. 2021 – průtah obcí Ruda 

nad Moravou 

Úsekem částečné uzavírky v Rudě nad Moravou bude umožněn průjezd dotčeným spojům 

výše uvedených linek okolo posuvného pracovního místa po volné polovině vozovky. 

Vzhledem ke skutečnosti, že provoz výše uvedených linek 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. 
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V úseku částečné uzavírky se nacházejí autobusové zastávky (dále jen „AZ“) Ruda 

n.Mor.,,žel.st., Ruda n.Mor.,,u kostela, Ruda n.Mor.,,samoobsluha, Ruda n.Mor.,,zámek a 

Ruda n.Mor.,,č.221. Z doložené žádosti o vyjádření, ani situace dopravního značení není 

patrno, zda v rámci částečné uzavírky dojde k omezení jejich obsluhy. Pakliže by v rámci 

stavebních prací mělo dojít k omezení obsluhy některé z těchto AZ, musí zhotovitel stavby 

tuto skutečnost s přesným termínem pro každou jednotlivou AZ neprodleně, nejméně 

však 5 pracovních dní předem, oznámit dopravci ARRIVA MORAVA a.s. a příspěvkové 

organizaci KIDSOK a vymezit náhradní prostor zastávek.  

Po celou dobu stavby musí být umožněn příjezd a otáčení autobusů na přilehlé ploše u AZ 

Ruda n.Mor.,,zámek.  

Fáze I. v termínu od 6. 4. 2021 do 2. 5. 2021 - úplná uzavírka sil. II/369 v Rudě nad 

Moravou od křiž. se sil. III/36915 na Hostice po křiž. se sil. III/36916 na Hrabenov  

V rámci této fáze dojde i k částečné rekonstrukci křiž. sil. II/369 se sil. III/36916 směr 

Hrabenov, jejíž opravená část bude využívána v termínu 2. i 3. fáze. 

Úsekem úplné uzavírky v Rudě nad Moravou nebude umožněn průjezd dotčeným spojům 

výše uvedených linek, které budou vedeny po obousměrných objízdných trasách dle níže 

uvedeného.   

Linka 930219 

Dotčené spoje budou vedeny z Hrabenova z AZ Ruda n.Mor.,Hrabenov,dol.zast., dále po 

sil. III/36916 na přemístěnou AZ Ruda n.Mor.,,žel.st., po sil. II/369 na AZ Ruda n.Mor.,,u 

kostela a dále po trase dle platné licence a jízdního řádu. Linka nebude zajíždět na AZ 

Bohdíkov,Alojzov,Olpa. 

AZ Ruda n.Mor.,,žel.st. nebude linkou 930219 obsluhována v původní poloze, ale bude 

přemístěna na sil. III/36916, před křiž. se sil. II/369 dle situace dopravního značení ze 

dne 17. 3. 2021. 

Linka 930202 

Dotčené spoje budou vedeny z Hrabenova z AZ Ruda n.Mor.,Hrabenov,dol.zast., dále po 

sil. III/36916 na přemístěnou AZ Ruda n.Mor.,,žel.st., po sil. II/369 až na AZ Ruda 

n.Mor.,,zámek, kde se otočí a vyčkají času odjezdu zpět. Linka nebude zajíždět na AZ 

Bohdíkov,Alojzov,Olpa a dále do Hostic a Štědrákovy Lhoty.  

AZ Ruda n.Mor.,,žel.st. nebude linkou 930202 obsluhována v původní poloze, ale bude 

přemístěna na sil. III/36916, před křiž. se sil. II/369 dle situace dopravního značení ze 

dne 17. 3. 2021.  

Úsek Štědrákova Lhota – Hostice – Ruda nad Moravou bude zajišťován kyvadlovou 

dopravou na objednávku zhotovitele stavby. Toto řešení dopravní obslužnosti vyplývá z 

návrhu zhotovitele stavby ze dne 17. 3. 2021 a rovněž ze dříve projednávané projektové 

dokumentace výše uvedené stavby.  

Kyvadlová doprava bude obsluhovat AZ Ruda n.Mor.,žel.st. – v přemístěné poloze (odlišné 

od polohy přemístění pro linky 930202 a 930219), Bohdíkov,Alojzov,Olpa, Ruda 

n.Mor.,Hostice,dol.zast., Ruda n.Mor.,Hostice,has.zbroj., Ruda n.Mor.,Hostice,kartáčovna, 

Ruda n.Mor.,Hostice,Na drahách, Ruda n.Mor.,Hostice,Pustá, Ruda n.Mor.,Štědrákova 

Lhota,dol.zast., Ruda n.Mor.,Štědrákova Lhota,Lesanka a Ruda n.Mor.,Štědrákova 

Lhota,konečná. 

AZ Ruda n.Mor.,,žel.st. nebude kyvadlovou dopravou obsluhována v původní poloze, ale 

bude přemístěna na sil. III/36915, před křiž. se sil. II/369 (pouze pro kyvadlovou 

dopravu) dle situace dopravního značení ze dne 17. 3. 2021.  

Fáze II. v termínu od 3. 5. 2021 do 30. 5. 2021 - úplná uzavírka sil. II/369 v Rudě nad 

Moravou od křiž. s místní komunikaci u kostela po pasportní 40,3 km 

Úsekem úplné uzavírky v Rudě nad Moravou nebude umožněn průjezd dotčeným spojům 

výše uvedených linek, bude však umožněno obousměrné odbočení v křiž. sil. III/36916 od 

Hrabenova na sil. II/369 ve směru na Alojzov, Hostice a Štědrákovu Lhotu. Linky 930202 

a 930219 budou vedeny po obousměrných objízdných trasách dle níže uvedeného. 

Linka 930219 



 4|6 

Dotčené spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase z AZ Šumperk,,Mototechna 

po MK ul. Vančurova a ul. Zábřežská, na sil. I/11 přes Bludov do Olšan, po MK na AZ 

Olšany,,záv. (na výstup), po sil. III/36917a a sil. II/369 na AZ Olšany,,Dvůr (na výstup) a 

Ruda n.Mor.,,č.221 (na výstup) a dále na AZ Ruda n.Mor.,,zámek, kde se otočí, a dále po 

trase dle platné licence a jízdního řádu. Po celou dobu musí být umožněno otáčení 

autobusů na ploše u AZ Ruda n.Mor.,,zámek. 

AZ Šumperk,,Temenická křiž. U Koruny, Šumperk,,Temenická ZŠ, Šumperk,,Temenice 

obch.stř., Šumperk,,Temenice Hasičský dům, Ruda n.Mor.,Hrabenov,rozc.k myslivně, 

Ruda n.Mor.,Hrabenov,hor.konec, Ruda n.Mor.,Hrabenov,kaple, Ruda 

n.Mor.,Hrabenov,obchod, Ruda n.Mor.,Hrabenov, dol. zast., Ruda n.Mor.,,žel.st., Ruda 

n.Mor.,,u kostela, Ruda n.Mor.,,samoobsluha a Bohdíkov,Alojzov,Olpa nebudou 

obsluhovány bez náhrady. 

Linka 930202 

Dotčené spoje budou vedeny z Hrabenova z AZ Ruda n.Mor.,Hrabenov,dol.zast., dále po 

sil. III/36916, po sil. II/369 na AZ Ruda n.Mor.,,žel.st. a Bohdíkov,Alojzov,Olpa a dále 

směrem na Hostice a Štědrákovu Lhotu. Linka nebude zajíždět do centra obce Ruda nad 

Moravou a AZ Ruda n.Mor.,,u kostela, Ruda n.Mor.,,samoobsluha a Ruda n.Mor.,,zámek 

nebudou touto linkou obsluhovány. 

Fáze III. v termínu od 31. 5. 2021 do 5. 7. 2021 - úplná uzavírka sil. II/369 v Rudě nad 

Moravou od křiž. se sil. III/36916 na Hrabenov po křiž. s MK u kostela 

Úsekem úplné uzavírky v Rudě nad Moravou nebude umožněn průjezd dotčeným spojům 

výše uvedených linek, bude však umožněno obousměrné odbočení v křiž. sil. III/36916 od 

Hrabenova na sil. II/369 ve směru na Alojzov, Hostice a Štědrákovu Lhotu. Linky 930202 

a 930219 budou vedeny po obousměrných objízdných trasách stejně jako při II. fázi 

uzavírky, dle níže uvedeného.  

Linka 930219 

Dotčené spoje budou vedeny po obousměrné objízdné trase z AZ Šumperk,,Mototechna 

po MK ul. Vančurova a ul. Zábřežská, na sil. I/11 přes Bludov do Olšan, po MK na AZ 

Olšany,,záv. (na výstup), po sil. III/36917a a sil. II/369 na AZ Olšany,,Dvůr (na výstup) a 

Ruda n.Mor.,,č.221 (na výstup) a dále na AZ Ruda n.Mor.,,zámek, kde se otočí, a dále po 

trase dle platné licence a jízdního řádu. Po celou dobu musí být umožněno otáčení 

autobusů na ploše u AZ Ruda n.Mor.,,zámek. 

AZ Šumperk,,Temenická křiž. U Koruny, Šumperk,,Temenická ZŠ, Šumperk,,Temenice 

obch.stř., Šumperk,,Temenice Hasičský dům, Ruda n.Mor.,Hrabenov,rozc.k myslivně, 

Ruda n.Mor.,Hrabenov,hor.konec, Ruda n.Mor.,Hrabenov,kaple, Ruda 

n.Mor.,Hrabenov,obchod, Ruda n.Mor.,Hrabenov, dol. zast., Ruda n.Mor.,,žel.st., Ruda 

n.Mor.,,u kostela, Ruda n.Mor.,,samoobsluha a Bohdíkov,Alojzov,Olpa nebudou 

obsluhovány bez náhrady. 

Linka 930202 

Dotčené spoje budou vedeny z Hrabenova z AZ Ruda n.Mor.,Hrabenov,dol.zast., dále po 

sil. III/36916, po sil. II/369 na AZ Ruda n.Mor.,,žel.st. a Bohdíkov,Alojzov,Olpa a dále 

směrem na Hostice a Štědrákovu Lhotu. Linka nebude zajíždět do centra obce Ruda nad 

Moravou a AZ Ruda n.Mor.,,u kostela, Ruda n.Mor.,,samoobsluha a Ruda n.Mor.,,zámek 

nebudou touto linkou obsluhovány. 

Na dobu jednotlivých fází úplné uzavírky budou pro dotčené linky veřejné linkové dopravy 

vydány výlukové jízdní řády, ve kterých bude pro konkrétní spoje upřesněna jejich časová 

poloha a jejich vedení, včetně obsluhy jednotlivých AZ. V rámci výlukových jízdních řádů 

může v důsledku změny trasování některých spojů dojít ke změně pořadí obsluhy 

stávajících nácestných AZ.  

Přesné umístění dopravního značení označujícího přemístěné AZ musí být projednáno s 

příslušným dopravním inspektorátem Policie České republiky a stanoveno přechodnou 

úpravou provozu na pozemních komunikacích. 
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V případě jakýchkoliv změn v termínech jednotlivých fází uzavírek musí zhotovitel stavby 

bez zbytečného odkladu, nejméně 10 dní předem, informovat dopravce ARRIVA MORAVA 

a.s. (tel. 597 827 382, 724 046 895), příspěvkovou organizaci KIDSOK (tel. 587 336 

655, 770 173 126) a dopravní úřad (tel. 585 508 313). 

15. Žadatel bude ve spolupráci se starosty obcí ruda nad Moravou a Bohdíkov o uzavírce 

prokazatelně informovat všechny právnické a fyzické osoby, které mají přístup do svých 

nemovitostí a provozoven na uzavřené části komunikace, a to v dostatečném časovém 

předstihu před zahájením uzavírky a způsobem v místě obvyklým. 

16. Odpovědná osoba: M - SILNICE a.s., IČO: 42196868, Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 

03 Pardubice, Michal Horák, tel. 725 867 062. 

 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

Na základě žádosti žadatele ze dne 25.2.2021 o povolení omezení obecného užívání částečnou a 

úplnou uzavírkou silnice II/369 (v Rudě nad Moravou a v Bohdíkově) v k.ú. Ruda nad Moravou a 

k.ú. Bohdíkov, z důvodu rekonstrukce komunikace – akce: „III/369 Hanušovice – křižovatka 

I/11“ ve výše uvedených termínech jednotlivých etap, bylo silničním správním úřadem dnem 

podání zahájeno správní řízení v dané věci. Účastníci řízení souhlasili s vydáním rozhodnutí 

a vzdali se možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Ze znalosti situace upustil 

silniční správní úřad od místního šetření.  

Vzhledem k tomu, že podaná žádost není v rozporu s § 24 zákona o pozemních komunikacích, 

silniční správní úřad po zvážení všech skutečností, po projednání s Policií ČR - DI Šumperk a se 

správci komunikací: Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Olomouc, Ztracená 684, 788 13 

Vikýřovice a Správou silnic Olomouckého kraje, p.o., Střediskem údržby Šumperk, Ztracená 684, 

788 13 Vikýřovice, s obcemi Ruda nad Moravou, Bohdíkov, Bludov, Bratrušov, Olšany, Kopřivná a 

s městy Hanušovice a Šumperk, povolil a stanovil podmínky, obvyklé pro uzavírky pozemních 

komunikací s ohledem na ochranu majetku a bezpečnost provozu tak, jak je ve výroku uvedeno. 

 

 

P o u č e n í  o  o d v o l á n í  

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá odvolání proti tomuto rozhodnutí 

odkladný účinek.  

Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se nelze odvolat (§ 85 odst. 4 správního řádu). 

 

Příloha: 

• situace DZ s etapami uzavírek    

 

 

 

 

 

 

Ing. Michal Hlavatý 

referent odboru dopravy 
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Obdrží: 

1. SEKNE, spol. s.r.o., Hamerská 12, Holice, 772 00 Olomouc 

2. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684,  

788 13 Vikýřovice 

3. Ředitelství silnic a dálnic ČR - správa Olomouc, Wolkerova 24a, 772 00 Olomouc 

4. MěÚ Šumperk, odbor majetkoprávní, nám. Míru č. 1, 787 01 Šumperk 

5. Město Hanušovice, Hlavní 92, 788 33 Hanušovice 

6. Obec Olšany, Olšany 75, 789 62 Olšany 

7. Obec Ruda nad Moravou, 9. května 40, 789 63 Ruda nad Moravou 

8. Obec Bohdíkov, Bohdíkov 163, 789 64 Bohdíkov 

9. Obec Kopřivná, Kopřivná, 788 33 Hanušovice 

10. Obec Bratrušov, Bratrušov 176, 787 01 Šumperk  

11. Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov 

 

 

Na vědomí: 

1. Policie ČR, KŘPOK, dopravní inspektorát Šumperk, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk 

2. Krajský úřad Olomouckého kraje, ODSH – OVD, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc 

3. KIDSOK p.o., Jeremenkova 40b, 779 11 Olomouc 

4. ARRIVA MORAVA a.s., Jesenická 19, 787 01 Šumperk 

5. Dopravní zdravotní služba, Nemocnice Šumperk a.s., Nerudova 41, 787 01 Šumperk 

6. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Šumperk 

7. Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, Aksamitova 8, 77900 Olomouc 

8. Papirna Aloisov a.s., Hostice 176, 789 63 Ruda nad Moravou 

9. ISOLA POWERTEKK s.r.o., Bohdíkov 90, 789 64 Bohdíkov 

10. EKOZIS spol. s.r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh 

11. LESY ČR s.p. lesní správa Loučná nad Desnou  
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