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MĚSTSKÝ ÚŘAD BRUNTÁL 
odbor životního prostředí, silničního hospodářství a zemědělství 
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál  

Váš dopis zn.:  
Ze dne:  

Čj: 
MUBR/64672-19/ima - OŽP-
280S/RU_8348/2019/ima 

Vyřizuje: Bc. Ivana Malinová 
Email: ivana.malinova@mubruntal.cz 
Telefon: 554 706 117, 725 345 512 
Datum: 16.09.2019 
Počet příloh: 1 
Listů příloh: 1 

 
 
   
  
   
 

 
 

 
 
 
PROTOKOL z ústního jednání podle ustanovení § 49 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“)  

 
 

ve věci omezení obecného užívání silnice  II/451 ul. Nádražní ve Vrbně pod Pradědem úplnou 
uzavírkou, mimo vozidel stavby, IZS a pravidelných autobusových linek, s nařízením objížďky podle 
ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon o pozemních komunikacích“)   
a projednání návrhu přechodné úpravy provozu podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“). 
 

 
Správní orgán: MěÚ Bruntál, odbor životního prostředí a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad 
ve věcech silnic II., III. třídy a veřejných účelových komunikací, příslušný podle ustanovení příslušný podle 
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích. 
Ústní jednání bylo zahájeno dne 16. 09. 2019 od 10.00 hod. na Městském úřadě v Bruntále, v budově B,  
2. NP,  zasedací místnosti RM  č. dveří  224.   

 

Přítomni: 
Podle prezenční listiny, která je přílohou tohoto protokolu.  
Za správní orgán: oprávněná úřední osoba - Bc. Ivana Malinová, referent odboru životního prostředí, 
silničního hospodářství a zemědělství, Městského úřadu Bruntál, č. služebního průkazu 0365.  
 
 

Průběh úkonu: 
 
Přítomným byl předložen k nahlédnutí kompletní spis č. 8348/2019/ima, projektová dokumentace stavby 
nazvané „Oprava silnice II/451 Vrbno p. P. – Karlovice“ a správní orgán poskytl základní informace  
o podané žádosti:   
Žadatelem a zhotovitelem stavby je SILNICE MORAVA s.r.o., IČ: 253 57 352, Revoluční 904/30, 794 01 
Krnov, ve správním řízení zastoupená SEKNE, spol. s r.o., IČ: 623 63 701, Hamerská 304/12, 779 00 
Olomouc.  
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Předmětem žádosti ze dne 22. 08. 2019 bylo povolení omezení obecného užívání silnice  II/451 v délce 
1,397 km úplnou uzavírkou, mimo vozidel stavby, IZS a pravidelných aut. linek, s nařízením objížďky,  
z důvodu realizace stavby „Oprava silnice II/451 Vrbno p. Pr. – Karlovice II. etapa, nová technologie“ takto:  

- V úseku 8,309 – 9,706 km staničení, od kruhového objezdu v intravilánu Vrbna pod Pradědem po 
napojení komunikace k ČOV na parc. č. 901/1 v extravilánu města (včetně celého prostoru napojení),  
v termínu od 23. 09. 2019 do 30. 11. 2019. 

- S nařízením objížďky:  
Pro vozidla dopravní obsluhy Vrbna pod Pradědem do 3,5 t – objížďka délky 1,7 km po místních 
komunikacích ul. Husova a Bezručova ve Vrbně pod Pradědem.   
Pro vozidla do 7,5 t  - objížďka délky 30 km po silnicích II/452, II/453, II/445 přes Karlovice, Holčovice 
a Heřmanovice.     
Pro vozidla nad 7,5 t – objížďka délky 73 km po silnicích II/451, I/45, III/45820, I/57, II/453, II/445 
přes Karlovice, Širokou Nivu, Nové Heřminovy, Zátor, Krnov, Město Albrechtice, Holčovice  
a Heřmanovice.     
 
S přesměrováním dopravy z Bruntálu do Vrbna pod Pradědem takto:   
vozidla do 3,5 t – po silnicích I/11, II/450, II/445 přes Staré Město, Rudnou pod Pradědem, Karlovu 
Studánku a Ludvíkov (délka trasy je 27 km, nejkratší trasa z Bruntálu do Vrbna p. Pr. přes II/451 je 26 
km).   
vozidla do 7,5 t – po silnicích I/11, I/45, II/451, II/452, II/453 a II/445 přes Nové Heřminovy, Širokou 
Nivu, Karlovice, Holčovice a Heřmanovice (délka trasy je 51 km, nejkratší trasa z Bruntálu do Vrbna 
p.Pr. přes II/451 je 26 km).   
vozidla nad 7,5 t – po silnicích I/11, I/45, III/45820, I/57, II/453 a II/445 přes Nové Heřminovy, Zátor, 
Krnov, Město Albrechtice, Holčovice a Heřmanovice (délka trasy je 66 km, nejkratší trasa z Bruntálu do 
Vrbna p.Pr. přes II/451 je 26 km).   

- Jako odpovědná osoba za organizování uzavírky je uveden Radek Tomášek. 
 

Přílohou žádosti byly tyto podklady: Situace s návrhem přechodného dopravního značení.  
V souvislosti s žádostí o úplnou uzavírku žadatel současně dne 26. 08. 2019 podal žádost o stanovení 
přechodné úpravy provozu během přípravných a dokončovacích prací, které budou realizovány při 
zachování provozu v jednom jízdním pruhu v termínu od 17. 09. 2019 do 30. 10. 2019. Této žádosti bylo 
vyhověno stanovením přechodné úpravy provozu ze dne 13. 09. 2019 pod č. j.: MUBR/59718-19/ima.    
 
Dne 02. 09. 2019 byl žadatelem doplněn harmonogram stavby. Podáním ze dne 12. 09. 2019 byl doplněn 
opravený harmonogram stavby, ve kterém došlo ke zkrácení termínu a úseku stavebních úprav silnice 
II/451, které budou realizovány v roce 2019, takto:  

V úseku začínajícím 700 m za kruhovým objezdem, za sjezdem na pozemek parc. č. 856/3 
v k. ú. Vrbno pod Pradědem v intravilánu města, a končícím u  napojení komunikace k ČOV 
na parc. č. 901/1 v k. ú. Vrbno pod Pradědem v extravilánu města.  

- V žádosti uvedený termín ukončení uzavírky byl podáním ze dne 12. 09. 2019 zkrácen do 30. 10. 
2019. 

     
Dále správní orgán seznámil přítomné s přihlášením fy.: Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. za účastníka 
správního řízení včetně odůvodnění této žádosti, doručené správnímu orgánu ze dne 27. 08. 2019. Protože 
okruh účastníků řízení podle ustanovení § 24 vyplývá z ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních 
komunikacích, bude o této žádosti vydáno usnesení podle § 28 odst. 1 správního řádu, kterým nebude 
postavení účastníka řízení přiznáno.  Protože ve své žádosti fy.: Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o. popsala 
problematiku firmy, která má v lokalitě Vrbna pod Pradědem, Karlovic a Bruntálu vícero skladů, byla 
k ústnímu jednání přizvána z důvodu zjištění podrobnějších informací o zásobování firmy.          
 
Předmětem stavby „Oprava silnice II/451 Vrbno p. Pr. – Karlovice II. etapa, nová technologie“  je oprava 
silnice II/451 v úseku od kruhového objezdu ve Vrbně pod Pradědem v km staničení 8,305 po napojení 
komunikace k ČOV na parc. č. 901/1 v k. ú. Vrbno pod Pradědem v km staničení cca 9,706.  
V celé délce opravovaného úseku je celková tloušťka frézováním odstraňovaných asfaltových vrstev je 180 
mm, tloušťka nově pokládaných asfaltových vrstev je 180 mm, k navýšení nivelety vozovky nedochází.  
V intravilánu Vrbna pod Pradědem bude po odfrézování ložní a obrusné vrstvy v celkové tl. 180 mm 
provedena v místech výrazných konstrukčních poruch oprava okrajů vozovky v šířce 0,75 - 1,00 m; obnova 
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podkladní vrstvy v hl. 200 mm, při nedosažení únosnosti bude provedena obnova dalších 150 mm. Po 
zhutnění na 70 MPa bude proveden infiltrační postřik, podkladní vrstva z ACP 22+ v tl. 70 mm, spojovací 
postřik, ložní vrstva z ACL 16+ v tl. 60 mm, spojovací postřik a obrusná vrstva z ACO 11+ v tl. 50 mm. 
Stávající oddělení dvojřádkem (trojřádkem) z žulových kostek, případně prefabrikovaným žlabem, bude 
zachováno, poškozené části budou obnoveny.  
V extravilánu bude po odfrézování ložní a obrusné vrstvy v celkové tl. 180 mm provedena na odfrézovaných 
místech sanace zjištěných lokálních poruch dalším frézováním podle závažnosti, min. na hloubku 50 mm, a 
znovu vyplněním asfaltovou směsí v rozsahu cca 20%. Trhliny budou opraveny. V místech výrazných 
konstrukčních poruch bude provedena oprava okrajů vozovky v šířce 0,75 - 1,00 m; obnova podkladní 
vrstvy v hl. 200 mm, při nedosažení únosnosti bude provedena obnova dalších 200 mm. Po zhutnění na 70 
MPa bude proveden infiltrační postřik, podkladní vrstva z ACP 22+ v tl. 70 mm, spojovací postřik, ložní 
vrstva z ACL 16+ v tl. 60 mm, spojovací postřik a obrusná vrstva z ACO 11+ v tl. 50 mm.       
Na začátku úseku u kruhového objezdu, na konci úseku v prostoru křižovatky s II/452 a na autobusových 
zálivech má dojít pouze k výměně obrusné vrstvy. Budou obnoveny krajnice, bude provedena výšková 
úprava vpustí ve vozovce, vyčištění a reprofilace příkopů. Dopravní značky a směrové sloupky zůstanou 
stávající, bude provedena obnova vodorovného dopravního značení, výměna a doplnění svodidel. Realizace 
stavby je navržena za úplné uzavírky ve dvou etapách – I. etapa extravilán a II. etapa intravilánu Vrbna 
pod Pradědem. V projektové dokumentaci je uvedena celková délka výstavby obou etap 90 dní.  
 
 
Žadatel v úvodu ústního jednání doplnil svou žádost o tyto údaje a přílohy:   

- Adresu bydliště odpovědné osoby (doplněno do žádosti). 

- Informaci, jak bude zajištěn přístup k sousedním nemovitostem, majícím přístup výhradně 
z uzavřeného úseku silnice II/451:  K těmto nemovitostem bude umožněn nezbytný přístup na 
základě dohody s odpovědnou osobou za žadatele a jím daných pokynů.  K úplnému omezení 
přístupu dojde během odstraňování podkladních vrstev a pokládky obrusných vrstev, např. 
v případě místní komunikace ul. Dělnická se předpokládá cca 2 dny, kdy o konkrétním termínu 
budou vlastníci nemovitostí předem odpovědnou osobou vyrozuměni.  

- Písemná vyjádření Obce Světlá Hora, Obce Ludvíkov, Města Andělská Hora, Obce Široká Niva, Obce 
Staré Město, Obce Rudná pod Pradědem, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Krajského úřadu MSK, 
odboru dopravy a ch. regionu, Koordinátor ODOS s.r.o. 

- Návrh přechodné úpravy provozu v úseku od křižovatky s ul. Husova po napojení komunikace 
k ČOV na parc. č. 901/1.      
 
 
 
 

Přítomní se vyjádřili takto  
 
Město Vrbno pod Pradědem:  
Starosta města upozornil na potřebu zajištění zásobování objektů, které mají v uzavřeném úseku silnice 
II/451 komunikační připojení, zejména čerpací stanice, firmy podél ul. Nádražní, svoz odpadů, IZS, pošta. 
Do uzavřeného úseku silnice II/451 se napojuje místní komunikace ul. Dělnická (parc. č. 874 a 889), která 
je slepá a zpřístupňuje cca 13 firem.    
V souvislosti s otázkou zásobování města upozornil zástupce firmy Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o., která 
je významným dodavatelem automobilového průmyslu, na nutnost dopravy surovin mezi sídlem firmy na ul. 
Jesenické a sklady na ul. Dělnické ve Vrbně pod Pradědem, skladem v Karlovicích a provozovnami 
v Bruntále. Nemožnost dopravy do skladu na ul. Dělnické, která se napojuje do uzavřeného úseku silnice 
II/451, je pro firmu likvidační.  Pro dopravu, která je realizována 8 nákladními vozidly o celk. hmotnosti 20 t 
denně je objízdná trasa přes Krnov nevyhovují a přináší společnosti významné finanční ztráty.    
 
Po prodiskutování problematiky zásobování bylo dohodnuto, že pro nákladní vozidla nad 3,5 t lze využít 
místní komunikace. Původní návrh na vedení objízdné trasy pro vozidla nad 3,5 t po místních komunikacích 
ul. Bezručova a Husova byl upraven takto:        

- Pro vozidla dopravní obsluhy Vrbna pod Pradědem nad 3,5 t – objížďka délky 0,67 km 
po místních komunikacích ul. Sv. Čecha a Husova ve Vrbně pod Pradědem. Tato 
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objížďka nebude vyznačována, povolenky k vjezdu bude udělovat vlastník místních 
komunikací – Město Vrbno pod Pradědem.   

  
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a ch. regionu: 
Zástupce vydal toto vyjádření: Jako příslušný dopravní úřad podle § 34 odst. 1 b)  zákona č. 111/1994 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 39 odst. 1 g) vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, souhlasíme a přemístěním autobusové zastávky „Vrbno pod Pradědem, zámeček“ na 
autobusovou zastávku „Vrbno pod Pradědem, žel. stanice“.    
 
 
Vyjádření Policie ČR, KŘ policie MSK, ÚO Bruntál, dopravního inspektorátu: 
 
Zástupce Policie ČR vydal souhlas s řešením dopravní obsluhy Vrbna pod Pradědem nákladními vozidly nad 
3,5 t po místních komunikacích ul. Sv. Čecha a ul. Husova s podmínkou doplnění dopravních značek č. B 
20a, snižujících nejvyšší dovolenou rychlost na ul. Sv. Čecha na 30 km/hod.  
Protože se bude jednat o nákladní vozidla, které neřeší pouze dopravní obsluhu lokalit ul. Husova a Sv. 
Čecha, ale i nákladní vozidla projíždějících po těchto místních komunikacích do Karlovic (např. vozidla fy.: 
Husqvarna Manufacturing CZ s.r.o.) nebo na ul. Dělnickou, bude pod stávající zákazovou značku č. B 4 na 
místní komunikaci Sv. Čecha doplněna dodatková tabule č. E 13 s textem: Mimo vozidel s povolením města 
Vrbna pod Pradědem.  Povolení k vjezdu pro nákladní vozidla nad 3,5 t bude udělováno Městem Vrbno pod 
Pradědem, které zná potřeby města.       
Zástupce Policie ČR vydal souhlas s přechodnou úpravou provozu na žadatelem podaný návrh.    
 
 
Zástupce Transdev Morava s.r.o.:  
Upozornil na problém dopravy řidičů autobusů dojíždějících z Vrbna pod Pradědem do Karlovic, kde mají 
garáže. K tomuto bylo sděleno, že osobní vozidla dopravní obsluhy Vrbna pod Pradědem mohou využít 
k objížďce místní komunikace ve Vrbně pod Pradědem a poté úsek silnice II/451 od komunikace k ČOV po 
místní komunikaci ul. Husova, který bude řízený světelným signalizačním zařízením.     
 
 
 
 
 
 
 
Správní orgán uvedl, že podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu se mohou účastníci řízení před 
vydáním rozhodnutí, vyjádřit k jeho podkladům dne 18. 06. 2019 (středa) od 8.00-12.00  
a 13.00-14.00 hod. Po uplynutí tohoto dne bude ve věci rozhodnuto.   
 
 
Na závěr ústního jednání byli přítomní poučeni, že po seznámení se s obsahem protokolu mohou podle 
ustanovení § 18 odst. 3 správního řádu podat námitky proti jeho obsahu nebo odepřít jeho podpis.  
Jiné osoby, jichž se obsah protokolu přímo dotýká, mohou podle ustanovení § 18 odst. 4 správního řádu 
bezprostředně po seznámení s protokolem podat stížnost proti jeho obsahu.   
 
Námitky proti obsahu protokolu byly - nebyly podány.  
 
Úkon skončen, protokol přečten bez žádosti o jeho opravu či doplnění, dne 16. 09. 2019 v 11.00 hod.   

 

 

Protokol zapsala oprávněná úřední osoba: Bc. Ivana Malinová, referent odboru životního prostředí, 
silničního hospodářství a zemědělství 
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