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Vyjádření dotčeného dopravního úřadu k žádosti o povolení částečné 
uzavírky I/46 a úplné uzavírky silnice III/44610 v Olomouci – Týnečku 
od 22. 6. 2020  
 
Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel 
dne 1. 6. 2020 Vaši žádost o vyjádření k žádosti o povolení částečné uzavírky 
silnice I/46 ul. Šternberská a úplné uzavírky silnice III/44610 ul. B. Martinů 
v Olomouci–Týnečku od 22. 6. 2020. Důvodem žádosti je rozšíření prací o opravu 
krytu v druhém jízdním pruhu směr Šternberk a neplánované vícepráce na nově 
budovaném ostrůvku pro pěší. Dne 11. 6. 2020 se konalo jednání na Krajském 
úřadu Olomouckého kraje k předmětné žádosti.  
Původní termíny uzavírky se v závislosti na aktuálním stavu stavebních prací 
nahrazují následujícími: 

22. 6. 2020 – 28. 6. 2020 – 3A etapa, uzavírka jízdního pruhu sil. I/46 vlevo 
staničení (jednosměrný provoz jedním jízdním pruhem 
od Šternberka do Olomouce; obousměrný provoz linkových 
autobusů), uzavírka III/44610, úplná uzavírka komunikace 
před budovou firmy Seritech, s. r. o. 

29. 6. 2020 – 3. 7. 2020 – 3B etapa, uzavírka zpevněné krajnice sil. I/46 (na silnici 
I/46 obousměrný provoz dvěma jízdními pruhy), uzavírka 
III/44610, úplná uzavírka komunikace před budovou firmy 
Seritech, s. r. o. 

 4. 7. 2020 – 5. 7. 2020 (náhradní termín 11. 7. – 12. 7. 2020) – 4. etapa, uzavírka 
jízdního pruhu vlevo staničení sil. I/46 (provoz bude pouze 
ve směru ze Šternberka do Olomouce), úplná uzavírka sil. 
III/44610 ul. B. Martinů (MIMO BUS a vozidel stavby) a úplná 
uzavírka komunikace před budovou firmy Seritech, s. r. o.  
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6. 7. 2020 – 10. 7. 2020 – 3B etapa, uzavírka zpevněné krajnice sil. I/46 
(obousměrný provoz dvěma jízdními pruhy), uzavírka sil. 
III/44610 ul. B. Martinů, úplná uzavírka komunikace před budovou 
firmy Seritech, s. r. o.  

11. 7. 2020 – 17. 7. 2020 – 5. etapa, uzavírka zpevněné krajnice sil. I/46 
(obousměrný provoz dvěma jízdními pruhy). 

18. 7. 2020 – 19. 7. 2020 – 6. etapa, uzavírka jízdního pruhu vpravo staničení sil. 
I/46 (provoz pouze ve směru ze Šternberka do Olomouce). 

Po posouzení předložené žádosti, po projednání dne 11. 6. 2020 s dopravci 
a s Koordinátorem Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, p. o. 
(dále „KIDSOK, p. o.“), s Koordinátorem ODIS s. r. o., a se zástupcem Českých 
drah, a. s., Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, jako dotčený dopravní úřad (dále „dotčený dopravní úřad“), 
souhlasí s povolením částečné uzavírky silnice I/46 a uzavírky III/44610 
v Olomouci–Týnečku za předpokladu, že budou splněny následující podmínky:    

1. Po předmětném úseku silnice I/46 jsou provozovány linky veřejné linkové 
dopravy: 

 850129, 891340, 891341, 891923, 950904 dopravcem ARRIVA MORAVA a. s., 
 890341, 890921, 890923, 891904 dopravcem VOJTILA TRANS s. r. o., 
 853913, 854914, 854921 dopravcem Transdev Morava s. r. o., 
 902923, kterou provozuje ČSAD Vsetín a. s., 
 720281 dopravcem Tourbus, a. s.,  

 Po předmětném úseku silnice III/44610 (obsluha zastávky Olomouc,,Týneček) 
jsou provozovány linky VLD 891340, 891341, 890341, 890921. 

  Po předmětném úseku silnice I/46 a III/44610 je provozována také náhradní 
autobusová doprava (dále „NAD“) za přerušenou drážní dopravu na trati 
Olomouc – Šternberk linka 890822 Šternberk – Štarnov – Bohuňovice – 
Hlušovice – Olomouc, provozována dopravcem autobusy Juřen, s. r. o.  

 Linky 891340, 891341, 890341, 890921, 890923, 891923, 891904, 950904 jsou 
provozovány na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.  

Uvedené linky dopravců Transdev Morava s. r. o. a ČSAD Vsetín a. s. jsou 
součástí mezikrajské smlouvy o spolupráci ve veřejné linkové dopravě 
s Moravskoslezským krajem.  

 V době 3A etapy bude umožněn obousměrný průjezd autobusů dotčených linek 
uvedeným úsekem I/46 i III/44610 v Olomouci–Týnečku, včetně zajíždění 
na přilehlou točnu a obsluhy zastávky Olomouc,Týneček. V době od 05:00 hod 
do 18:00 hod bude obousměrný průjezd autobusů řízen pracovníky stavby. 
Mimo tuto dobu bude obousměrný průjezd autobusů řízen dopravními značkami.  

2. V době 3B. a 5. etapy bude umožněn obousměrný průjezd autobusů dotčených 
linek uvedeným úsekem I/46 i III/44610 v Olomouci–Týnečku, včetně zajíždění 
na přilehlou točnu a obsluhy zastávky Olomouc,Týneček.    

3. V době 4. a 6. etapy bude povolen pouze jednosměrný provoz spojů 
dotčených linek stavebním úsekem v Olomouci – Týnečku po I/46, a to pouze 
ve směru do Olomouce.  
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Linka 890822 (NAD) bude vedena v Týnečku (ve směru z Hlušovic 
do Olomouce) z III/44610 přes obratiště (u zastávky Olomouc,Týneček) 
na silnici I/46 směrem do Olomouce. 
V opačném směru (do Hlušovic) nebude uvedeným úsekem I/46 umožněn 
průjezd spojům dotčených linek ani NAD. Linky a NAD budou vedeny 
po objízdné trase z I/46 v Olomouci–Chválkovicích na III/4432 do Samotišek 
s odbočením na III/4436 do Tovéře, Dolan na III/44311 a dále směr Bělkovice-
Lašťany nebo směr I/46  směr Šternberk. NAD bude vedena v Tovéři z III/4436 
po III/44310, I/46 Týneček. V Týnečku odbočí přes obratiště (MK) na III/44610 
do Hlušovic. Dále po trase dle licence.  
Z důvodu nemožnosti bezpečného sjezdu a výjezdu autobusů z/na I/46 
do/z prostoru autobusové točny v Olomouci – Týnečku a nedostatečného 
prostoru pro náhradní zastávku nebude zastávka Olomouc,Týneček v době 
4. etapy (příměstskými) linkami VLD obsluhována v obou směrech 
bez náhrady. 
V době 6. etapy nebude zastávka Olomouc,Týneček obsluhována ve směru 
z Olomouce do Tovéře, Dolan, Šternberka. 
Zastávka Tovéř,kaple (pouze směr Šternberk / Jívová) bude v době 4. a 6. etapy 
zrušena s náhradou v zastávce Tovéř,kult.dům. 

4. V prostoru stavby je nutné přizpůsobit přechodové hrany mezi stávajícím 
a vyfrézovaným povrchem vozovky pro pojezd nízkopodlažními autobusy. 
Upozorňujeme, že uvedeným úsekem projíždí nízkopodlažní autobusy, 
u kterých bezpečný průjezdný profil musí splňovat minimální šířku 3 metry 
a nerovnosti na vozovce nesmí přesáhnout výšku 10 cm. 

5. Žádáme odpovědnou osobu zhotovitele stavby (žadatele o povolení uzavírky), 
aby neprodleně informovala o případné změně termínů uzavírky dopravce 
ARRIVA MORAVA a. s. (tel. 724 270 680), VOJTILA TRANS s. r. o. (tel. 
725 696 979), dotčený dopravní úřad (tel. 585 508 587) a KIDSOK, p. o. (tel. 
587 336 662).  

6. Žádáme silniční správní úřad, aby zapracoval do rozhodnutí o povolení uzavírky 
shora uvedené podmínky, objízdnou trasu pro autobusy, změnu v obsluze 
zastávek, a rozhodnutí zaslal dotčenému dopravnímu úřadu, dopravcům, 
KIDSOK, p. o., Koordinátorovi ODIS s. r. o.  

 

Žádáme dopravce, aby informovali cestující veřejnost o změně v dopravní 
obslužnosti na zastávkách a v autobusech. 

KIDSOK, p. o. upozorňuje, že silnice III/4432 na stanovené objízdné trase v úseku 
mezi Olomoucí a Samotiškami, tzv. „v aleji“ je místem vážných dopravních nehod. 
Pokud by taková mimořádná situace nastala, autobusová doprava ve směru 
do Šternberku by zkolabovala úplně, jelikož další objízdná trasa není. 
 
 
 
 

S pozdravem 

Ing. Ladislav Růžička 
         vedoucí odboru  

 

František
Zvýraznění
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Dále obdrží:  

1. VOJTILA TRANS s. r. o. 
2. ARRIVA MORAVA a. s.   
3. Transdev Morava s. r. o. 
4. ČSAD Vsetín a. s. 
5. Tourbus, a. s. 
6. autobusy Juřen, s. r. o.  
7. statutární město Olomouc, odbor dopravy a územního rozvoje 
8. KIDSOK, p. o. 
9. Koordinátor ODIS s. r. o. 
10. České dráhy, a. s.    
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