MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY

*MMOPX01YDEQ4*

Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor dopravy
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací
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Váš dopis zn:
Ze dne:
č. j.:

MMOP 54125/2022
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Ing. Dalibor Novotný

Pracoviště:

Krnovská 71B

Telefon:

553 756 944

Fax:

553 791 970

E-mail:

posta@opava-city.cz

Datum:

27.04.2022

dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40, odst. 4, zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SSÚ“) vykonávající podle
§ 61, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost, na základě
žádosti společnosti POHL cz, a.s., Roztoky, Na Pomezí 2483, IČO: 25606468 zast. Janem Tkadlečkem,
Grudova 4, Opava 5, Č: 08734631, po projednání s vlastníkem uzavírané komunikace (Správa silnic MSK,
středisko Opava, Joži Davida 2, Opava, IČ: 00095711), s vlastníky komunikací pro objízdnou trasu (Správa
silnic MSK, středisko Opava, Joži Davida 2, Opava, IČ: 00095711; Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa
Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava, IČ: 65993390), s obcí (Obec Nové Sedlice, Zahumenní 85, Nové Sedlice,
IČ: 66144540), po projednání s dopravním úřadem (Krajský úřad MSK, odbor dopravy) a s dopravcem MHD
(Městský dopravní podnik Opava a. s.) po předchozím vyjádření Policie ČR – DI v Opavě, v souladu
s ustanovením § 24, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů,
v souladu s § 77, odst. 1, písm. c), a § 124, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
povoluje
právnické osobě:

POHL cz, a.s., Roztoky, Na Pomezí 2483, IČO: 25606468 zast. Janem
Tkadlečkem, Grudova 4, Opava 5, Č: 08734631

omezení obecného užívání komunikace uzavírkou a užití přechodného dopravního značení
k vyznačení předmětné uzavírky
na ulici:

sil. III/4663 na ul. Přerovecká v Opavě – Suchých Lazcích

v úseku:

v úseku dle přiloženého projektu

termín uzavírky:

2. 5. 2022 – 22. 7. 2022

druh uzavírky:

úplná uzavírka – MIMO VOZIDEL STAVBY BUS A IZS
- úsek (celkem 1km) bude rozdělen do 10 pracovních úseků po 100m
- dopravní omezení proběhne jen během pracovní doby (po skončení pracovní
doby bude výkop zasypán nebo překryt plechy a provoz bude bez omezení)

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-11 12-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-11 12-17, ČT: 8-11 12-14, PÁ: 8-11 12-14
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619349/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)

z důvodu:

v rámci v rámci rekonstrukce splaškové kanalizace a zřizování přípojek k jednotlivým
domům příčnými překopy bude v dotčeném úseku komunikace vymezena
přechodným DZ úplná uzavírka → 10 posouvajících se pracovních úseků po
100m - viz projekt PDZ

objízdná trasa:

sil. I/11 přes sil. III/01125 v Nových Sedlicích zpět na sil. III/4663
(DTTO v opačném směru)

odpovědná osoba:

Ing. Petr Sedláček, tel. 724 201 725

Podmínky:
Úplná uzavírka sil. III/4663 na ul. Přerovecká v Opavě – Suchých Lazcích (mimo vozidel stavby, IZS a
BUS a v režimu pracovních úseků viz výše) bude provedena za předpokladu plnění následujících podmínek:

1. Žadatel o uzavírku zajistí její řádné vyznačení ve smyslu zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Úplná uzavírka (mimo vozidel stavby, IZS a BUS) bude vyznačena umístěním přechodného dopravního

značení dle projektové dokumentace projednané s DI PČR č. j. KRPT-71321-5/čj-2022-070606-01 ze
dne 19. 4. 2022, a to dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II.
vydání – TP 66. Přechodné DZ bude užito dle zpracovaného projektu projednaného s DI PČR,
který je součástí tohoto rozhodnutí, a to tak, že při fyzickém rozmístění DZ budou zohledněny
připomínky DI PČR uvedené ve výše uvedeném vyjádření.

3. Podmínky SSÚ:
-

Silnice III/4663 na ul. Přerovecká bude v úseku od MK Ve Dvoře po MK U Vodojemu úplně uzavřena
MIMO VOZIDEL STAVBY BUS A IZS a tento 1 km úsek bude rozdělen do 10 úseku po 100m.
Omezení bude vždy během pracovní doby, kdy stavební technika zamezí průjezdů vozidel.
V případě výskytu BUS nebo IZS stavební technika přeruší práce, výkop překryje železnými plechy a
umožní průjezd.
Po skončení pracovní doby bude vždy výkop zasypán nebo překryt plechy a provoz bude bez
omezení.
PDZ upozorňující na uzavřený úsek bude vždy po skončení pracovní doby otočeno nebo zakryto.
Údaj na DZ E3a v metrech se bude měnit vždy dle skutečnosti v rozmezí 1km-1,9km z každé strany
– shodou okolností vychází přibližně stejné metry z každé strany křižovatky.
Ostatní práce, které budou probíhat mimo výše uvedený úsek, budou vždy prováděny bez uzavírky
dle vzorových schémat dle TP 66 Schéma B/5.1 v délce max. 20m.
V případě nutnosti v místech se zhoršenou viditelností (v zatáčkách) bude na pracovišti poučená
osoba zastavovat vozidla.

4. Přechodné dopravní značení bude provedeno v reflexní úpravě dle normy ČSN EN 12899-1 a ČSN 01

8020, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a umístěno dle Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 (v platném znění). Umístění provede způsobilá
firma podle TKP – Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací č. j. 23299/98-120 ze
dne 30. 6. 1998.

5. Stanovené přechodné dopravní značení bude na začátku a konci uzavřeného úseku doplněno o

orientační tabuli s popisem uzavírky, kde bude uvedeno: termín začátku a konce uzavírky, jméno a
sídlo stavebníka, jméno a telefonní spojení odpovědné osoby zastupující stavebníka.

6. Provádějící firma zajistí písemné informování vlastníků přilehlých nemovitostí o termínech a
rozsahu provádění stavebních prací a délce trvání uzavírky.

7. Dopravní značení instalované v rámci uzavírky bude po jejím ukončení ihned odstraněno.

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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Odůvodnění:
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky sil. III/4663 na ul. Přerovecká v Opavě – Suchých Lazcích (mimo
vozidel stavby, IZS a BUS a v režimu pracovních úseků viz výše) je vydáno na základě žádosti společnosti
POHL cz, a.s., Roztoky, Na Pomezí 2483, IČO: 25606468 zast. Janem Tkadlečkem, Grudova 4, Opava 5, Č:
08734631, po projednání s vlastníkem uzavírané komunikace (Správa silnic MSK, středisko Opava, Joži
Davida 2, Opava, IČ: 00095711), s vlastníky komunikací pro objízdnou trasu (Správa silnic MSK, středisko
Opava, Joži Davida 2, Opava, IČ: 00095711; Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5,
Ostrava, IČ: 65993390), s obcí (Obec Nové Sedlice, Zahumenní 85, Nové Sedlice, IČ: 66144540), po
projednání s dopravním úřadem (Krajský úřad MSK, odbor dopravy) a s dopravcem MHD (Městský dopravní
podnik Opava a. s.) po předchozím vyjádření Policie ČR – DI v Opavě, v souladu s ustanovením § 24,
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přepisů, v souladu s § 77, odst. 1,
písm. c), a § 124, odst. 6, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.
Na základě souhlasu všech dotčených účastníků řízení proto zdejší odbor dopravy jako příslušný správní
orgán ve smyslu ustanovení § 40, odst. 4, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, oznámil v souladu s ustanovením § 47, zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení řízení a pro
uplatnění případných připomínek k podanému návrhu stanovil lhůtu 3 dny ode dne doručení oznámení,
ve které účastníci řízení a jejich zástupci mohou nahlédnout do spisu tohoto řízení, uplatnit připomínky či
námitky. Žádný z účastníků řízení nepředložil záporné stanovisko či námitku.
Po posouzení žádosti, prostudování předložených podkladů a na základě ústního jednání, Magistrát města
Opavy, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad rozhodl, že jsou splněny zákonné podmínky pro
povolení omezení obecného užívání výše uvedené komunikace, a to za předpokladu respektování podmínek
stanovených zdejším úřadem v povolení.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, odboru dopravy, prostřednictvím Magistrátu města Opavy, odboru
dopravy.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá dle § 24, odst. 4, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní
orgán na náklady účastníka

OTISK ÚŘEDNÍHO RAZÍTKA
Ing. Dalibor Novotný v. r.
vedoucí oddělení správy dopravy a pozemních komunikací

Příloha:
- projekt PDZ
- vyj. DI PČR č. j. KRPT-71321-5/čj-2022-070606-01 ze dne 19. 4. 2022

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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Doručí se - účastníci řízení:
- POHL cz, a.s., Roztoky, Na Pomezí 2483, IČO: 25606468 zast. Janem Tkadlečkem, Grudova 4,
Opava 5, Č: 08734631
- Správa silnic MSK, středisko Opava, Joži Davida 2, Opava, IČ: 00095711
- Statutární město Opava, MČ Suché Lazce, Opava – Suché Lazce, IČ: 00300535
- Obec Nové Sedlice, Zahumenní 85, Nové Sedlice, IČ: 66144540
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, Ostrava, IČ: 65993390
Na vědomí:
- Policie ČR, dopravní inspektorát, Hrnčířská 22, Opava
- Územní středisko Záchranné služby MSK územní odbor Opava, Olomoucká 86, Opava
- Hasičský záchranný sbor, územní středisko Opava, Těšínská 39, Opava
- Koordinátor ODIS s.r.o., Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 28. října 3388/111
- Městský dopravní podnik Opava, a.s., Opava, Kylešovice, Bílovecká 1127/98,
IČ: 64610250

Kontaktní údaje: tel.: +420 553 756 111, fax: +420 553 756 141, http://www.opava-city.cz, Datová schránka: 5eabx4t
Úřední hodiny: PO: 8-17, ÚT: zavřeno, ST: 8-17, ČT: 8-14, PÁ: 8-13.30
IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, č.ú.: 27-1842619249/0800 (výdajový), č.ú.: 19-1842619349/0800 (příjmový)
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