Elektronický podpis - 31.5.2018
Certifikát autora podpisu :

KRAJSKÝ ÚŘAD

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor dopravy a chytrého regionu

*KUMSX01YB6UR*

Jméno : Bc. Pavlína Böhmová
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 13.10.2018

28. října 117, 702 18 Ostrava

MSK 80252/2018
DSH/15016/2018/Böh
280.8 S5
Mgr. Pavlína Böhmová
595 622 506
595 622 143
posta@msk.cz
31. 5. 2018

Čj:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:

Rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle § 29 odst. 1) zákona o krajích i přenesenou
působnost stanovenou mu ustanovením § 40 odst. 3) písm. d) zákona o pozemních komunikacích ii
a vyhláškou iii , jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle správního řádu iv , ve věci povolení
omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami, vydává v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních
komunikacích toto rozhodnutí:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy po projednání dle § 24 zákona o pozemních
komunikacích, žadateli:
SILNICE MORAVA s.r.o., IČ 025357352, Revoluční 904/30, 794 01 Krnov v zastoupení
společností DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OPAVA s.r.o., IČ 06615660, Dolní náměstí 18/8, 746 01 Opava
(dále v textu jen žadatel)

povoluje uzavírku silnice č. I/11
pro účel stavby:
„Oprava silnice I/11, Opava, Komárov“
Důvodem omezení je oprava povrchu silnice.
Místo uzavírky: úplná a částečná uzavírka silnice I/11 Opava, Komárov
termín 4. 6. do 22. 8. 2018, dle harmonogramu prací je akce rozdělena na čtyři etapy
I. Etapa – úplná uzavírka silnice I/11, od 4. 6. 8:00 hod. do 24. 6. 2018 18:00hod
objízdná trasa: Nové Sedlice, Štítina, Kravaře, Velké Hoštice, Opava, dtto zpět
II. Etapa – částečná uzavírka I/11, od 25. 6. do 15. 7. 2018
III. Etapa – částečná uzavírka I/11, od 16. 7. do 12. 8 2018
IV. Etapa – částečná uzavírka I/11, od 13. 8. do 22. 8. 2018
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Zodpovědná osoba za zabezpečení a organizaci akce: za společnost SILNICE MORAVA s.r.o. Zdenek
Dobrovolný t.č. 733695327
Stanovení DZ v místě uzavírky a na trase objížďky: viz. Příloha

Veřejné osobní linkové dopravy a městské dopravy se uzavírka dotkne během I. etapy ve dnech
4. 6. 2018 do 24. 6. 2018:
cca 700m úplná uzávěra v úseku od železničního přejezdu do poloviny světelné křižovatky s ulicí Dlouhá
a k Tevě Czech Industries, s.r.o.. Objízdná trasa pro autobusovou dopravu ve směru od Opavy na Ostravu
je svedena ze silnice I/11 na ulici Podvihovská a dále na ulici Dlouhá a zpět na silnice I/11. V opačném směru
je odkloněna ze silnice I/11 na ul. Dlouhá, Podvihovská a zpět na silnici I/11 směr Opava. V úseku uzavírky
od železničního přejezdu po ulici Podvihovskou je autobusová doprava vedena v pravém jízdním pruhu,
přednost autobusů řešeno přechodným dopravním značením P7, P8. Zastávka Opava, Komárov, KOMAS bude
přemístěna na zastávku Opava, Komárov, Balakom. Uzavírkou jsou dotčeny linky veřejné linkové osobní
dopravy dopravců TQM – holding s.r.o. a ARRIVA MORAVA a.s. V ostatních etapách stavby bude umožněn
průjezd linek veřejné linkové osobní dopravy. Zastávka Opava, Komárov, Kravařov bude pouze vysunuta
do uzavřeného jízdního pruhu, zde bude vytvořen přístupový koridor pro cestující tak, aby mohli plynule
a bezpečně nastoupit, vystoupit a projít stavbou na chodník.
Vozidlům záchranného integrovaného systému bude provoz umožněn stavbou.
Podmínky k uzavírce silnice v souladu s § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích:
1. žadatel provede označení uzavírky a objížďky přechodným dopravním značením dle Přílohy tohoto
rozhodnutí, do dokumentace je nutné doplnit požadavky Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK,
územní odbor Opava, DI uvedené ve stanovisku pod č.j. KRPT-125827-1/čj-2018-070606-PV ze dne
30. 5. 2018,
2. žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření a po
ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního
stavu, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu; pokud si bezpečnost a
plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení, zajistí ji
zodpovědná osoba podle pokynů zdejšího úřadu či policie, zodpovědná osoba bude včas informovat
vlastníky přilehlých nemovitostí včetně možnosti zajištění nezbytného příjezdu k nemovitostem,
3. dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy
a technickými podmínkami pro umísťování dopravního značení,
4. v případě, že dojde ke změně stanoveného termínu v tomto rozhodnutí, bude žadatel předem toto
konzultovat se zdejším úřadem, informovat všechny dotčené orgány (viz. Rozdělovník) a současně
tuto informaci bezodkladně sdělí na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124,
702 00 Ostrava – Přívoz (paní Jana Petrášová tel. 596 663 556, e-mail: jana.petrasova@rsd.cz nebo
ndic@rsd.cz; tel. 596 663 550-3).
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Odůvodnění
Toto rozhodnutí je vydáno na základě žádosti, kterou podal zdejšímu silničnímu správnímu úřadu dnem
doručení 25. 5. 2018 žadatel.
K žádosti byly shromážděny tyto podklady: situace stavby, technická zpráva, plná moc, návrh přechodného
dopravního značení, souhlasné stanovisko Statutárního města Opavy, Magistrátu města Opavy, Městské části
Malé Hoštice, obce Velké Hoštice, obce Nové Sedlice, obce Štítina, Města Kravaře, Správy silnic MSK p.o.,
stanovisko zdejšího dopravního úřadu, dopravního úřadu Magistrátu města Opavy a stanovisko PČR DI Opava.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 odst. 1) správního řádu podat odvolání do 15 dnů (ust. § 83
odst. 1) správního řádu) ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy a to podáním u odboru dopravy
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava (ust. § 86 odst. 1)
správního řádu).

Podle § 24 odst. 4) správního řádu nemá včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný
účinek.

„otisk úředního razítka“
Mgr. Pavlína Böhmová
referent pro silniční hospodářství
odbor dopravy a chytrého regionu

Příloha:
dokumentace přechodného dopravního značení
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Rozdělovník
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OPAVA s.r.o.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava
Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Opava
Statutární město Opava
Město Kravaře
Obec Štítina
Obec Nové Sedlice
Obec Velké Hoštice
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Opava, DI
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, dopravní úřad
Městský úřad Kravaře, odbor dopravy a silničního hospodářství
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - dopravní úřad, zde
Statutární město Opava, Městská část Komárov
Statutární město Opava, Městská část Malé Hoštice
ARRIVA Morava a.s.
TQM - holding, a.s.
Městský dopravní podnik Opava a.s.
Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava
Územní středisko záchranné služby MSK, územní odbor Opava
TEVA Czech Industries, s.r.o.
Kordinátor ODIS s.r.o.

i

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
iii
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
iv
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
ii
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