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18. 12. 2020 

 
 
Vyjádření dotčeného dopravního úřadu k částečné a úplné uzavírce silnice 
II/150 ul. Vrahovická v Prostějově a úplné uzavírce silnice II/150 v místě mostu 
150-074 u obce Hrdibořice 

Dne 1. 12. 2020 byla Odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu 
Olomouckého kraje (dále jen dotčený dopravní úřad) doručena žádost o vyjádření 
k částečné a úplné uzavírce silnice II/150 ul. Vrahovická v Prostějově a úplné 
uzavírce silnice II/150 v místě mostu 150-074 u obce Hrdibořice.  

Odůvodnění: realizace stavby „II/150 Prostějov - Přerov“  
(rekonstrukce komunikace) 
 

Termín uzavírky:       
 
15.2. – 21.3.2021 1. etapa částečná uzavírka silnice II/150 
22.3. – 31.7.2021 2. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu 

přes potok Hloučela po ul. Majakovského 
  1.8. – 31.8.2021 3A. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu 

přes potok Hloučela po ul. Svatoplukova 
  1.9. – 19.12.2021 3B. etapa úplná uzavírka II/150 ul. Vrahovická, od mostu 

přes potok Hloučela po ul. Průmyslová 
a od ul. Janáčkova po ul. Svatoplukova 

  1.4. – 31.7.2021 4. etapa úplná uzavírka II/150 v místě mostu 150-074 
(u obce Hrdibořice) 

                           
Po posouzení předložené žádosti a po projednání s příspěvkovou organizací 
KIDSOK, p.o. dotčený dopravní úřad,  s o u h l a s í  s povolením uzavírky, pokud 
budou splněny následující podmínky: 

1. Po předmětných úsecích jsou v uvedených termínu vedeny pravidelné autobusové 
linky 780430, 780431, 780432, 780433, 780434, 780436, 780437, 780438, 
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780440, 780441 a 920403 (provozované dopravcem ARRIVA MORAVA a.s.), 
linky 780400, 780402, 780403, 780404, 780405, 780931, 780932, 780933, 
780934 a 780843 (provozované dopravcem FTL - First Transport Lines, a.s.), linka 
780850 (provozovaná dopravcem RETROBUS s.r.o.), linka 823931 (provozovaná 
dopravcem ČSAD Vsetín a.s.) a linka 760700 (provozovaná dopravcem ICOM 
transport a.s.), které jsou (mimo linky 780843, 760700 a 780850) provozované 
na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících. Dále jsou 
předmětným úsekem vedeny linky zvláštní linkové osobní dopravy 780616 
a 780617 (provozované dopravcem AUTOBUSY-KONEČNÝ s.r.o.).   

1.etapa – dotčené linky 780400, 780403, 780404, 920403 

Uvedeným úsekem bude umožněn průjezd spojům dotčených linek po volné části 
vozovky okolo pracovního místa. Upozorňujeme, že dotčené autobusové linky 
v uvedeném úseku jsou zajišťovány nízkopodlažními autobusy, které mají 
průměrnou šíři 2,55 m a délku 13 m. Z tohoto důvodu musí bezpečný průjezdný 
profil splňovat minimální šíři 3 m a nerovnosti vozovky nesmí překročit výšku 
10 cm. Všechny zastávky budou obslouženy dle platných jízdních řádů.  

 

2.etapa - dotčené linky 780400, 780403, 780404, 920403 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které 
budou vedeny po obousměrné objízdné trase ze zastávky Prostějov,aut.st. 
po MK Janáčkova (nebo ze zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA po MK 
Svatoplukova), po II/150 ul. Vrahovická, MK ul. Průmyslová, ul. Za Drahou 
s obsluhou náhradní zastávky Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu 
OP, kde je nutné zajistit otáčení BUS, po otočení – zpět po MK Za Drahou 
na MK ul. Průmyslová, po ul. Průmyslová na okružní křižovatku, po III/3674 
ul. Kralická, ul. Háj a II/150H na křižovatku silnic II/150 x II/150H x III/3679, dále 
dle platných licencí. 
Vybrané spoje dotčených linek 780400 a 780404 budou po silnici II/150 zajíždět 
přes Čechůvky do Trpínek - budou zajišťovat obsluhu zastávky 
Prostějov,Čechůvky (kde se budou autobusy otáčet na točně s protisměrným 
vedením) a obsluhu zastávky Prostějov,Trpínky (směr Vrahovice), kde se budou 
autobusy otáčet okolo místní hasičské zbrojnice po MK ul. Jaselská 
a ul. Prešovská a zpět na II/150 ul. Čs. armádního sboru. 
Zastávka Prostějov,Vrahovice,Hanačka nebude obousměrně obsluhovaná. 
Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obousměrně obsluhovaná, 
zastávka bude přemístěna k bývalému areálu OP, kde se budou autobusy i otáčet. 
Přesné umístění přemístěné zastávky musí být projednáno s Dopravním 
inspektorátem Policie ČR a stanoveno přechodnou úpravou provozu 
na pozemních komunikacích. 
Zastávka Prostějov,Čechůvky bude obsluhována pouze vybranými spoji 
dotčených linek. 
Zastávka Prostějov,Trpínky (směr Vrahovice) bude obsluhována pouze vybranými 
spoji dotčených linek.   
  
Změna ve vedení autobusových linek si vyžádá i změnu v dopravním 
značení: 
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Na točnu v Čechůvkách, kde se budou autobusy otáčet v protisměru (tzn. 
ve směru od Kralic na Hané), je nutné zaměnit současné DZ B2 s IP4b doplnit 
E13 „MIMO BUS“ a doplnit PDZ B28 „Zákaz zastavení“. 
Z důvodu bezpečnosti je nutné na II/150 ul. Čs. Armádního sboru v zatáčce 
před točnou v Čechůvkách (ve směru od Trpínek) snížit rychlost na max. 30 km/h 
a doplnit PDZ B20a „Nejvyšší dovolená rychlost“. 
Na ul. Jaselská a Prešovská v Trpínkách umístit obousměrně PDZ B28 „Zákaz 
zastavení“.  
Na MK okolo hasičské zbrojnice v Trpínkách je nutné k současnému DZ B1 
obousměrně doplnit E13 „MIMO BUS“. 
  

3A.etapa – dotčené linky 780430, 780431, 780432, 780433, 780434, 780436, 
780437, 780438, 780440, 780441, 920403, 780400, 780402, 780403, 780404, 
780405, 780931, 780932, 780933, 780934, 780843, 780850, 823931, 760700, 
780616 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které 
budou vedeny po následujících objízdných trasách: 
 
Objízdná trasa pro linky směr Vrahovice/Čechůvky bude obousměrně vedena 
ze zastávky Prostějov,aut.st. po MK ul. Janáčkova, ul. Pražská, ul. Letecká, 
ul. Dolní na okružní křižovatku, po II/367 ul. Kralická na okružní křižovatku, po MK 
ul. Průmyslová a MK ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky 
Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu OP, po MK ul. Marie 
Pujmanové na II/150 ul. Vrahovická na zastávku Prostějov,Vrahovice,Hanačka, 
dále dle platných licencí.  
Vybrané spoje dotčených linek 780400, 780403, 780404 a 920403 budou 
zajišťovat obslužnost obce Vrahovice s obsluhou jednosměrné zastávky  
Prostějov,Vrahovice,střed (směr centrum). 
Zastávka Prostějov,Svatoplukova,DONA nebude linkami 780400, 780403, 920403 
obousměrně obsluhovaná. 
Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obousměrně obsluhovaná, 
zastávka bude přemístěna k bývalému areálu OP. Přesné umístění přemístěné 
zastávky musí být projednáno s Dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno 
přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. 
 
Objízdná trasa pro linky směr ul. Vápenice/ul. Sladkovského/ul. Újezd bude 
obousměrně vedena ze zastávky Prostějov,aut.st. po MK ul. Janáčkova, MK 
ul. Svatoplukova (s případnou obsluhou zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA) 
na silnici II/150 ul. Svatoplukova, dále dle platných licencí.  
 
Pro bezpečné obousměrné projíždění zvýšeného počtu autobusů 
ul. Svatoplukova je nutné doplnit PDZ B28 „Zákaz zastavení“ 
(od ul. Přemyslovka po dům č. p. 51), kde dnes běžně parkují vozidla. Zde 
žádáme o spolupráci i Městskou policii Prostějov prostřednictvím MM 
Prostějov, jelikož vozidla zde zákaz porušují pravidelně. 

 
Linka 760700 

Objízdná trasa linky bude obousměrně vedena ze silnice II/150 ul. Svatoplukova 
po MK ul. Svatoplukova a ul. Janáčkova na zastávku Prostějov,aut.st., po MK 
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ul. Janáčkova, ul. Pražská, ul. Letecká, ul. Dolní na okružní křižovatku, po II/367 
ul. Kralická na okružní křižovatku, po III/3674 na D46, dále dle platné licence. 
Všechny zastávky budou obslouženy dle platné licence. 

Linka 780616  

V případě dodržení výše uvedeného termínu 3A. etapy předmětné uzavírky 
nebude vzhledem k sezónnosti provozu linky (letos cca od 20. 9. 2021) provoz 
linky 780616 omezen. V případě prodloužení termínu 3A. etapy bude objízdná 
trasa linky vedena: 
- směr z Kralic na Hané do Vrbátek – ze zastávky Prostějov,aut.st. po MK 

ul. Janáčkova, ul. Pražská, ul. Letecká, II/367, MK ul. Průmyslová, ul. 
Za Drahou, ul. Marie Pujmanové na II/150, dále dle platné licence, 

- směr z Vrbátek do Kralic na Hané – ze zastávky Prostějov,Vrahovice,Hanačka 
po II/150, MK ul. Marie Pujmanové, ul. Za Drahou, ul. Průmyslová, II/367, MK 
ul. Letecká, ul. Janáčkova, dále dle platné licence. 

Zastávka Prostějov,Vrahovice,střed nebude obousměrně obsluhovaná. 

3B.etapa - dotčené linky dotčené linky 780430, 780431, 780432, 780433, 
780434, 780436, 780437, 780438, 780440, 780441, 920403, 780400, 780402, 
780403, 780404, 780405, 780931, 780932, 780933, 780934, 780843, 780850, 
823931, 760700, 780616 

Uvedeným úsekem nebude umožněn průjezd spojům dotčených linek, které 
budou vedeny po následujících objízdných trasách: 
 
Objízdná trasa pro linky směr Vrahovice/Čechůvky bude obousměrně vedena 
ze zastávky Prostějov,aut.st. po MK Janáčkova, II/150 ul. Vrahovická, MK ul. 
Průmyslová, MK ul. Za Drahou s obsluhou náhradní zastávky 
Prostějov,Vrahovice,Vrahovická u bývalého areálu OP, po MK ul. Marie 
Pujmanové na II/150 ul. Vrahovická na zastávku Prostějov,Vrahovice,Hanačka, 
dále dle platných licencí. 
Vybrané spoje dotčených linek 780400, 780403, 780404 a 920403 budou 
zajišťovat obslužnost obce Vrahovice s obsluhou jednosměrné zastávky 
Prostějov,Vrahovice,střed (směr centrum). 
Zastávka Prostějov,Svatoplukova,DONA nebude linkami 780400, 780403, 920403 
obousměrně obsluhována.  
Zastávka Prostějov,Vrahovice,Vrahovická nebude obousměrně obsluhovaná, 
zastávka bude přemístěna k bývalému areálu OP. Přesné umístění přemístěné 
zastávky musí být projednáno s Dopravním inspektorátem Policie ČR a stanoveno 
přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích. 
 
Objízdná trasa pro linky směr ul. Vápenice/ul. Sladkovského/ul. Újezd bude 
obousměrně vedena ze zastávky Prostějov,aut.st. po MK ul. Janáčkova, MK 
ul. Svatoplukova (s případnou obsluhou zastávky Prostějov,Svatoplukova,DONA) 
a na silnici II/150 ul. Svatoplukova, dále dle platných licencí.  

 
Pro bezpečné obousměrné projíždění zvýšeného počtu autobusů 
ul. Svatoplukova je nutné doplnit PDZ B28 „Zákaz zastavení“ 
(od ul. Přemyslovka po dům č. p. 51), kde dnes běžně parkují vozidla. Zde 
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žádáme o spolupráci i Městskou policii Prostějov prostřednictvím MM 
Prostějov, jelikož vozidla zde zákaz porušují pravidelně. 

Objízdná trasa linky 780616 bude vedena: 
- směr z Kralic na Hané do Vrbátek – ze zastávky Prostějov,aut.st. po MK 

ul. Janáčkova, II/150 ul. Vrahovická, MK ul. Průmyslová, MK ul. Za Drahou 
a MK ul. Marie Pujmanové na II/150, dále dle platné licence, 

- směr z Vrbátek do Kralic na Hané – ze zastávky Prostějov,Vrahovice,Hanačka 
po II/150, MK ul. Marie Pujmanové, MK ul. Za Drahou, MK ul. Průmyslová 
na II/150, dále dle platné licence. 

Zastávka Prostějov,Vrahovice,střed nebude obousměrně obsluhovaná. 

4.etapa – dotčené linky 780403, 920403, 780617 

Objízdná trasa dotčených spojů linek 780403 a 920403 bude obousměrně vedena 
ze zastávky Biskupice po silnici III/4344 do Klopotovic, z Klopotovic po III/43516 
a II/435 do Dubu nad Moravou, dále po II/150 dle platné licence.  
Zastávka Hrdibořice,vodárna nebude obsluhovaná. 

Objízdná trasa linky 780617 bude obousměrně vedena z Dubu nad Moravou 
ze silnice II/150 po II/435, po III/43516 do Klopotovic, po III/4344 do Biskupic, 
po III/4343 do Kralic na Hané, po III/4342 a III/3677, dále dle platné licence. 
Všechny zastávky budou obslouženy. 

2. Po dobu jednotlivých etap uzavírky budou pro linky schválené výlukové jízdní 
řády, ve kterém bude upřesněna obsluha jednotlivých zastávek a časy odjezdů. 
Požadujeme, aby o jakékoliv změně termínu jednotlivých etap uzavírky byl 
minimálně 5 pracovních dnů předem vyrozuměn dopravce FTL - First Transport 
Lines, a.s. (tel. 606 724 468), dopravce ARRIVA MORAVA a.s. (tel. 724 270 680 
a 602 135 654), KIDSOK p.o. (tel. 770 173 126) a dopravní úřad 
(tel. 585 508 585). 

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, organizaci 
KIDSOK, p.o. a dotčeným dopravcům.  

 

Dopravci zajistí informovanost cestující veřejnosti o změně na dotčených linkách 
v autobusech a na autobusových zastávkách, které nebudou obslouženy dle 
platných jízdních řádů. 

S pozdravem 
 
 
 
 
  Mgr. František Pěruška 

zástupce vedoucího odboru 
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Dále obdrží:   

1. FTL - First Transport Lines, a.s.  
2. ARRIVA MORAVA a.s. 
3. RETROBUS, s.r.o. 
4. ČSAD Vsetín a.s. 
5. ICOM transport a.s. 
6. AUTOBUSY KONEČNÝ s.r.o. 
7. KIDSOK, p.o.  
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