KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Oddělení veřejné dopravy
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc
tel.: +420 585 508 111
datová schránka: qiabfmf
e-mail: posta@olkraj.cz
www.olkraj.cz
Počet listů: 1
Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0

Dopravní značení Svoboda,
Olomouc s.r.o.
Pavelkova 222/2
779 00 Bystrovany

Váš dopis č.j./Ze dne

Naše č.j./Sp.Zn.

Vyřizuje/Tel

Olomouc

6. 5. 2021

KUOK 51843/2021
KÚOK/49812/2021/ODSH-VD/7882

Mgr. Richterová
585 508 600

14. 5. 2021

Vyjádření dotčeného dopravního úřadu k úplné uzavírce silnice III/4449
a MK části obce Medlov – Zadní Újezd
Dne 6. 5. 2021 byla Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje doručena žádost o vyjádření k úplné uzavírce silnice III/4449
a MK v části obce Medlov – Zadní Újezd. Na základě požadavku obce Medlov,
požádal žadatel o povolení uzavírky o změnu termínu spočívající ve zkrácení termínu
uzavírky z původního termínu od 17. 5. 2021 do 15. 9. 2021 na termín od 17. 5. 2021
do 31. 8. 2021.
Termín uzavírky: od 17. 5. 2021 do 31. 8. 2021
Odůvodnění: realizace akce „Stavební úpravy komunikací a zpevněných ploch
na návsi v obci Zadní Újezd“
Po posouzení předložené žádosti a po projednání s Koordinátorem Integrovaného
dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací (dále jen
„KIDSOK, p.o.“) a s dopravcem VOJTILA TRANS s.r.o., třída Tomáše Bati 283,
Louky, 763 02 Zlín, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, jako dotčený dopravní úřad, s o u h l a s í s povolením
uzavírky výše uvedené komunikace, pokud budou splněny následující podmínky:
1. Uvedeným úsekem je vedena linka veřejné linkové dopravy 890323, která je
provozována na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
dopravcem VOJTILA TRANS s.r.o.
2. V termínu od 17. 5. do 23. 5. 2021 bude spojům dotčené linky uvedeným úsekem
umožněn průjezd a otáčení autobusů, jak dohodl KIDSOK, p.o. s žadatelem

KUOK 51843/2021
KÚOK/49812/2021/ODSH-VD/7882

o povolení uzavírky a zhotovitelem stavby. Zastávky budou obslouženy
bez omezení.
Z tohoto důvodu žádáme doplnit PDZ E13 – umožnění průjezdu BUS
od 17. 5. 2021 do 23. 5. 2021.
V termínu od 24. 5. 2021 do 31. 8. 2021 nebude spojům dotčené linky uvedeným
úsekem umožněn průjezd ani otáčení autobusů. Spoje dotčené linky budou
předčasně zkráceny v zastávce Medlov,čekárna, případně nebudou z této
zastávky (v opačném směru Medlov,u parku) provádět závlek do zastávky
Medlov,Zadní Újezd.
Zastávky Medlov,Zadní Újezd a Medlov,u hřiště nebudou obousměrně
obsluhovány bez náhrady.
3. Na dotčenou linku bude vypracován výlukový jízdní řád, ve kterém bude
upřesněno vedení, časová poloha spojů a obsluha jednotlivých zastávek.
V důsledku změny trasování některých spojů, může dojít ke změně pořadí
zastávek v rámci připravovaného výlukového jízdního řádu.
4. V případě jakýchkoliv změn (oddálení, zkrácení, atp.) termínu uzavírky
žádáme zodpovědnou osobu zhotovitele stavby (žadatele o povolení uzavírky),
aby byla o této skutečnosti neprodleně informována příspěvková organizace
KIDSOK (tel. 587 336 662, 770 173 126), dopravce VOJTILA TRANS s.r.o.
(tel. 724 714 536) a dotčený dopravní úřad (tel. 585 508 600).
5. Žádáme silniční správní úřad, aby uvedl v rozhodnutí o povolení uzavírky výše
uvedené podmínky a změny v obsluze zastávek. Dále žádáme o zaslání
rozhodnutí o povolení uzavírky zdejšímu dopravnímu úřadu, uvedenému dopravci
a příspěvkové organizaci KIDSOK.
Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti o změnách v dopravní obslužnosti
souvisejících s předmětnou uzavírkou.

S pozdravem

Ing. Alena Vašinková
vedoucí oddělení
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