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Vyjádření dotčeného dopravního úřadu k uzavírkám v Kokorách
Dne 3. 4. 2018 byla Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu
Olomouckého kraje (dále jen dotčený dopravní úřad) doručena žádost o vyjádření
k částečným a úplným uzavírkám silnic I/55, III/0553, III/0554, III/4361 a MK v obci
Kokory. Na základě výsledků jednání dne 17. 4. 2018 byla žádost firmou SEKNE spol.
s r.o. e-mailem ze dne 18. 4. 2018 změněna – změna spočívá ve změně termínů
jednotlivých etap uzavírky.
Odůvodnění: realizace akce – „Kanalizace a ČOV Kokory“
Termín celé uzavírky:
Dílčí termíny:
20.6.2018 – 23.7.2018
2.5.2018 – 19.6.2018
24.7.2018 – 31.7.2018
2.5.2018 – 31.5.2018
1.6.2018 – 19.6.2018
24.7.2018 – 12.8.2018
13.8.2018 – 21.8.2018
22.8.2018 – 6.9.2018
7.9.2018 – 24.9.2018
25.9.2018 – 23.10.2018
24.10.2018 – 12.11.2018
13.11.2018 – 28.11.2018

2.5.2018 – 8.5.2019
detail 1A, fáze 1
(obj. trasa detail 1B)
detail 1A, fáze 2
(obj. trasa detail 1B)
detail 2
detail 3
detail 4
detail 5
detail 6
detail 7
detail 8
detail 9
detail 10

část. uzavírka I/55,
úplná uzavírka III/0553
část. uzavírka I/55,
úplná uzavírka III/0553
částečná uzavírka I/55
částečná uzavírka I/55
část. uzavírka I/55 a MK
částečná uzavírka I/55
částečná uzavírka I/55
částečná uzavírka I/55
částečná uzavírka I/55
částečná uzavírka I/55
část. uzavírka I/55 a MK
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29.11.2018 – 17.12.2018
1.4.2019 – 11.4.2019
12.4.2019 – 8.5.2019

detail 11
detail 12A
(obj. trasa detail 12B)
detail 13A
(obj. trasa detail 13B)

část. uzavírka I/55 a MK
část. uzavírka I/55,
III/4361 a III/0554
část. uzavírka I/55,
III/4361 a III/0554

Po posouzení předložené žádosti a po projednání s příspěvkovou organizací KIDSOK,
p.o. a dopravcem ARRIVA MORAVA a.s. a na základě výsledků jednání k předmětné
uzavírce (dne 17. 4. 2018) dotčený dopravní úřad, s o u h l a s í s povolením
uzavírky, pokud budou splněny následující podmínky
1. Po předmětném úseku jsou v uvedeném termínu vedeny pravidelné autobusové
linky 891351, 920512, 920513 a 950154, které jsou provozovány (kromě linky
950154) na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících
dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.
Linka 891351
Objízdná trasa linky bude po dobu uzavírky v termínu od 2. 5. 2018 do 31. 7. 2018
(detail 1A, fáze 1 a 2, detail 2, detail 3) obousměrně vedena v Kokorách ze silnice
III/0553 vpravo po místních komunikacích s výjezdem na silnici III/0554, dále
po I/55 na náhradní zastávku za zastávku Kokory,rest.U Dohnalů, která v tomto
termínu nebude obsluhována:
- na náhradní zastávku Kokory,Obecní úřad v termínu od 2. 5. 2018 do 23. 7.
2018
- na náhradní zastávku Kokory,točna v termínu od 24. 7. 2018 do 31. 7. 2018
Linka 920512
Objízdná trasa linky bude v termínu od 2. 5. 2018 do 23. 7. 2018 (detail 1A, fáze 1
a 2) obousměrně vedena ze zastávky Kokory,Obecní úřad zpět po silnici I/55,
po III/0554, po místních komunikacích v Kokorách s výjezdem na silnici III/0553,
dále dle platné licence. Všechny zastávky budou obslouženy dle platné licence.
Objízdná trasa linky bude v termínu od 24. 7. do 31. 7. 2018 (detail 1A, fáze 2)
a od 24. 7. do 31. 7. 2018 (detail 4) obousměrně vedena ze silnice I/55 po MK
na náhradní zastávku Kokory,točna (místo dočasně zrušené zastávky
Kokory,Obecní úřad), kde se autobus otočí a po MK pojede zpět na I/55, dále
po III/0554 a místních komunikacích v Kokorách na silnici III/0553, dále dle platné
licence.
Objízdná trasa linky bude v termínu od 1. 8. do 12. 8. 2018 (detail 4), od 13. 11.
do 28. 11 2018 (detail 10) a od 29. 11. do 17. 12. 2018 (detail 11) obousměrně
vedena ze silnice I/55 po MK na náhradní zastávku Kokory,točna (místo dočasně
zrušené zastávky Kokory,Obecní úřad), kde se autobus otočí a po MK pojede zpět
na I/55, dále po III/0553 dle platné licence.
Linka 920513
Objízdná trasa linky bude v termínu od 12. 4. do 8. 5. 2019 (detail 13A)
obousměrně vedena ze zastávky Přerov,Žeravice,rest. zpět po silnici III/4361,
po III/4363 přes Lapač na I/55, dále dle platné licence. Všechny zastávky budou
obslouženy dle platné licence a jízdního řádu.
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Linka 950154
Spoje linky budou vedeny dle platné licence a jízdního řádu
Dopravce ARRIVA MORAVA a.s. požaduje na objízdné trase po místních
komunikacích v Kokorách zajistit autobusům dostatečný prostor na průjezd
(omezením parkování), na zastávce Kokory,Obecní úřad dopravce požaduje
zajistit dostatečný prostor pro bezpečné otáčení autobusů (dopravním značením).
V ostatním termínech předmětné uzavírky budou linky vedeny dle platných licencí,
všechny zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.
2. Dopravce zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách
v autobusech a na označnících přemístěných autobusových zastávek.
3. Žádáme, aby silniční správní úřad uvedl v rozhodnutí o povolení uzavírky změnu
v obsluze zastávek a objízdnou trasu pro autobusy, protože tyto po dobu uzavírky
nahrazují zastávky a trasy stanovené v udělených licencích. Dále žádáme
o zaslání rozhodnutí o povolení uzavírky zdejšímu dopravnímu úřadu a dopravci
ARRIVA MORAVA a.s.

S pozdravem

Ing. Alena Vašinková
vedoucí oddělení

Dále obdrží:
1. ARRIVA MORAVA a.s.
2. KIDSOK, p.o.
3. Obec Kokory
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