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Vyjádření dotčeného dopravního úřadu k částečným uzavírkám a přemístění 
zastávek na silnici I/44 (Olomoucká) v Zábřehu, I/44 (8. května) v Bludově a I/44 
v Loučné nad Desnou, místní časti Kouty nad Desnou  
 
Dne 29. 9. 2021 byla Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje doručena žádost o vyjádření k částečným uzavírkám 
a přemístění zastávek na silnici I/44 (Olomoucká) v Zábřehu, I/44 (8. května) 
v Bludově a I/44 v Loučné nad Desnou, místní časti Kouty nad Desnou. 
 
Termín uzavírky: 17. 10. 2021 - 24. 10. 2021 
    
Odůvodnění:  realizace stavby „OLK Velkoplošné výspravy – oblast Sever“ – oprava  

povrchu 
 
Po posouzení předložené žádosti a po projednání s Koordinátorem Integrovaného 
dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvkovou organizací (dále jen 
„KIDSOK, p.o.“) a s dopravcem ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava, Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského 
úřadu Olomouckého kraje, jako dotčený dopravní úřad, s o u h l a s í  s povolením 
uzavírek a přemístěním zastávek na výše uvedené komunikaci, pokud budou 
splněny následující podmínky:     

1. Částečné uzavírky silnice I/44 se dotknou linek příměstské veřejné linkové 
dopravy 930122, 930212, 930246, 930280, 932246, 932271, 932274, 932276, 
932278, 932286, 932287, 932289, 933246, 950122, které jsou provozovány 
na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících dopravcem 
ARRIVA MORAVA a.s., a dále linky 950157 provozované dopravcem ARRIVA 
MORAVA a.s. a linky 720290 provozované dopravcem Tourbus, a.s., Zvonařka 
512/2, 602 00 Brno. Částečná uzavírka silnice I/44 (Olomoucká) v Zábřehu se 
navíc dotkne linek zvláštní linkové dopravy, a to linky 700021 provozované 
dopravcem ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s., IČO: 60108851, se sídlem Ústí nad Orlicí, 
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Třebovská 330, PSČ 562 00 a linek 930608, 930615 provozovaných dopravcem 
RB Global Logistik s.r.o., IČO: 27806782, se sídlem, Rájec č. p. 140, 789 01. 
 

2. Po dobu částečné uzavírky silnice I/44 (8. května) v Bludově od 17. 10. 2021 
do 18. 10. 2021 bude spojům dotčených linek 930246, 932246 a 933246 umožněn 
průjezd po volné části vozovky okolo pracovního místa. Silniční provoz bude 
upraven PDZ.  
Vzhledem k tomu, že provoz výše uvedených linek je zajišťován nízkopodlažními 
autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, musí bezpečný průjezdní profil 
okolo pracovního místa splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí 
přesáhnout výšku 10 cm. 
V úseku dotčeném uzavírkou se nachází zastávka Bludov, Habermannova vila, 
která bude z důvodu probíhajících stavebních prací přemístěna v obou směrech 
tak, aby byla v dohledové vzdálenosti cestujícím. Nástupní hrana v prostoru 
náhradní zastávky musí být zpevněna/zhutněna a přizpůsobena délce autobusů 
obsluhujících zastávku (min. 9 m) z důvodu bezpečného nástupu a výstupu 
cestujících. Přesné umístění dopravního značení označujícího přemístěnou 
zastávku musí být projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie 
České republiky a stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních 
komunikacích. 

Po dobu částečné uzavírky silnice I/44 (Olomoucká) v Zábřehu od 18. 10. 2021 
do 19. 10. 2021 bude spojům dotčených linek 930212, 930280, 932246, 932271, 
932274, 932276, 932278, 932286, 932287, 932289, 933246, 930608, 930615 
a 7000021 umožněn průjezd po volné části vozovky okolo pracovního místa. 
Silniční provoz bude upraven PDZ.  
Vzhledem k tomu, že provoz výše uvedených linek je zajišťován nízkopodlažními 
autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, musí bezpečný průjezdní profil 
okolo pracovního místa splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí 
přesáhnout výšku 10 cm. 
V úseku dotčeném uzavírkou se nachází zastávka Zábřeh, Olomoucká, která bude 
z důvodu probíhajících stavebních prací přemístěna v obou směrech tak, aby byla 
v dohledové vzdálenosti cestujícím. Nástupní hrana v prostoru náhradní zastávky 
musí být zpevněna/zhutněna a přizpůsobena délce autobusů obsluhujících 
zastávku (min. 9 m) z důvodu bezpečného nástupu a výstupu cestujících. Přesné 
umístění dopravního značení označujícího přemístěnou zastávku musí být 
projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie České republiky a 
stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. 

Po dobu částečné uzavírky silnice I/44 v Loučné nad Desnou, místní části Kouty 
nad Desnou od 19. 10. 2021 do 24. 10. 2021 bude spojům dotčených linek 
930122, 950122, 950157 a 720290 umožněn průjezd po volné části vozovky okolo 
pracovního místa. Silniční provoz bude upraven PDZ.  
Vzhledem k tomu, že provoz výše uvedených linek je zajišťován nízkopodlažními 
autobusy s běžnou šířkou 2,55 m a délkou 13 m, musí bezpečný průjezdní profil 
okolo pracovního místa splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí 
přesáhnout výšku 10 cm. 
V úseku dotčeném uzavírkou se nachází zastávky Loučná nad Desnou,Kouty 
n.Des.,pošta a Loučná nad Desnou,Kouty n.Des.,sportovní areál, které budou 
z důvodu probíhajících stavebních prací přemístěny v obou směrech tak, aby byly 



                          

v dohledové vzdálenosti cestujícím. Nástupní hrana v prostoru náhradní zastávky 
musí být zpevněna/zhutněna a přizpůsobena délce autobusů obsluhujících 
zastávku (min. 9 m) z důvodu bezpečného nástupu a výstupu cestujících. Přesné 
umístění dopravního značení označujícího přemístěnou zastávku musí být 
projednáno s příslušným dopravním inspektorátem Policie České republiky a 
stanoveno přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. 

3. Žádáme, aby o jakékoliv změně termínu uzavírek (oddálení, zkrácení atd.) 
informovala odpovědná osoba zhotovitele stavby (žadatele o povolení uzavírky) 
neprodleně příspěvkovou organizaci KIDSOK (tel. 587 336 662, 770 173 126), 
dopravce ARRIVA MORAVA a.s. (tel. 597 827 382), ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 
(tel. 601 321 728, 702 194 238), RB Global Logistik s.r.o. (tel. 777 797 840), 
Tourbus, a.s. (tel. 543 163 111) a dotčený dopravní úřad (tel. 585 508 600). 

4. Žádáme silniční správní úřad, aby v rozhodnutí o povolení uzavírky uvedl výše 
uvedené podmínky a změny v obsluze zastávek. Dále žádáme o zaslání 
rozhodnutí o povolení uzavírky zdejšímu dopravnímu úřadu, uvedeným 
dopravcům a příspěvkové organizaci KIDSOK. 

 
Po silnici I/44 (Olomoucká) v Zábřehu jsou také vedeny linky městské autobusové 
dopravy provozované dopravcem ARRIVA MORAVA, a.s., u kterých je dotčeným 
dopravním úřadem Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy.  

 

S pozdravem 

   Ing. Alena Vašinková 
                vedoucí oddělení 

 
 
 
 
 
Dále obdrží: 
1. KIDSOK, p.o. 
2. ARRIVA MORAVA a.s. 
3. ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 
4. RB Global Logistik s.r.o. 
5. Tourbus, a.s. 
6. Obec Bludov 
7. Městský úřad Zábřeh, Odbor správní, oddělení dopravy 
8. Obec Loučná nad Desnou 
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