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Vyjádření dotčenéhodopravního úřadu k žádosti o povolení úptnéuzavírky
silnice llll44443 mezi obcemi Jívová a Domašov nad Bystřicí
Dne 5.9.2016 byla Odboru dopravya silničníhohospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje předložena žádost o vyjádření k povolení úplnéuzavírhy
silnice Ull44443 mezi obcemi Jívová a Domašov nad Bystřicí. Důvodem žádosti je
akce,,llll44443 Jívová - Domašov nad Bystřicí",

Termín uzavírkv silnice 3. 10. 2a16

po

-

18, 12.2016

posouzení předloženéžádosti, po projednání s dopravcem ARRlvA
a. s., Odbor dopravy a silničníhohospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje, jako dotčený dopravní úřad, souhlasí s povolením uzavírky

MOMVA

silnice za předpokladu. že budou splněnv následující podmínkv:
1.

Na předmětném úseku silnice |lll44443 dopravce ARRIVA MORAVA

a. s.
linku
veřejné
linkové
dopravy
8907BB
Šternberk
Provozuje
- Jívová - Domašov
nad Bystřicí.
Po dobu uzavírky pojedou spoje č. 9, 12,18 linky 890788 po objízdnétrase. Ta
Povede z JÍvovépo silnici llll44434 do HraničníchPetrovic, dále po silnici ut444
do Domašova nad Bystřicí. Objízdná trasa je obousměrná. Linka obslouží
všechny zastávky,

2. Dopravci vzniknou zvýšenéztráty z důvodu uzavírky silnice a provozováním
linky po objízdnétrase. Zádáme, aby o případné změně termínu uzavírky byli
nejméně 4 pracovní dny předem informováni odpovědnou osobou stavby
(Žadatelem o uzavírku silnice) dopravce a dotčený dopravní úřad. Kontakt na

dopravce: lng, Jaroslav Kršjak, zástupce ARRIVA MORAVA d,s., tel.
597 B27 1B0, e-mail: iaroslav.krsiak@arriva.cz. Kontakt na dotčený dopravní
Úřad: lng. Ondřej Fiala, tel. 585 50B 587, e-mail: o.fiala@kr-olomouckv.cz.

3. Žádáme dopravce, aby informoval dotčenéobce a cestujícíveřejnost o změně
v autobusech a na označníkuzastávky.
q. Žádáme silničnísprávní úřad, aby zapracoval do rozhodnutí o povolení uzavírky
shora uvedené podmínky a objízdnou trasu pro autobusy, protože ta nahrazuje
č..l,: xuor 909712arc

trasu stanovenou v licenci linky. Dále žádáme, aby rozhodnutí
zaslal dotčenému
dopravnímu úřadu a dopravci,

S pozdravem

/Ur^Á-;

lng. Alena Vašinková

vedoucí oddělení

Dále obdží
1, ARR|VA MORAVA a. s., Vítkovická 313315,7Q2 00 Ostrava
2. Obce Jívová, Domašov nad Bystřicí
3. KIDSOK, p. o., Jeremenkova 40b, 77g 11 Olomouc

-

Moravská ostrava
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