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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ust. § 40, odst. 3) zákona č.
13/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoPK“)
a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále „Vyhláška“), vydává jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle zákona č.
500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále „Správní řád“) ve věci omezení obecného
užívání pozemních komunikací včetně stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky podle
§24 ZoPK a účastníků řízení:
1. TOMI-REMONT a.s., IČ 25508571, se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov zast. na základě
plné moci spol. SEKNE spol. s r.o., IČ 62363701 se sídlem Hamerská 12, 772 00 Olomouc
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IČ 65993390, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava
4. Správa železnic, s.o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
5. obec Nové Sedlice, IČ 66144540, Zahumenní 85, 747 06 Nové Sedlice
6. obec Štítina, IČ 00300764, Hlavní 68, 747 91 Štítina
7. město Kravaře, IČ 00300292, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře 1
8. obec Velké Hoštice, IČ 00300845, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice
9. Statutární město Opava, IČ 00300535, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

toto rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě žádosti společnosti TOMI-REMONT a.s., IČ 25508571, se
sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov zast. na základě plné moci spol. SEKNE spol. s r.o., IČ
62363701 se sídlem Hamerská 12, 772 00 Olomouc ze dne 05. 03. 2021 a po projednání,

povoluje
žadateli podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů omezení obecného užívání
sil. č. I/11 v místě železničního přejezdu P7745 v Komárově, k. ú. Komárov u Opavy částečnou a úplnou
uzavírkou silničního provozu současně se stanovením přechodného dopravního značení v místě uzavírky a to
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přesné označení uzavírky sil. č. I/11 v místě železničního přejezdu P7745 v Komárově, k. ú.
podle staničení dotčené
Komárov u Opavy, provozní staničení km 258,461
komunikace, popřípadě
místopisného průběhu
doba trvání uzavírky

12. 04. 2021 – 16. 04. 2021
Uzavírka sil. I/11 v místě železničního přejezdu P7745 v Komárově,
k. ú. Komárov u Opavy, provozní staničení km 258,461
Objízdná trasa ve směru od Ostravy do Opavy
Sil. I/11 Nové Sedlice – sil. II/467 Štítina - sil. II/467 Kravaře – sil. I/56
Kravaře - sil. I/56 Velké Hoštice - sil. I/56 Malé Hoštice – Opava

stanovení trasy objížďky

Objízdná trasa ve směru od Opavy do Ostravy
Sil. I/11 – OK sil. I/11 x I/56 – dále po sil. I/56 dle stávajícího DZ
Vozidlům BUS bude umožněn průjezd po vybudované provizorní komunikaci.
Grafická příloha (stanovení trasy objížďky a dočasného dopravního značení
viz. přílohy č. 1–4)

Jméno, popřípadě jména
a příjmení pracovníka
odpovědného za
organizování a
zabezpečení akce (prací)
umístění zastávky
linkové osobní dopravy,
pokud si uzavírka vyžádá
její dočasné přemístění
stanovení dopravního
značení v místě uzavírky
a na trase objížďky

zástupce spol. TOMI-REMONT a.s. – Antonín Sedlář, tel.: 602 519 142
Spol. TOMI-REMONT a.s., IČ 25508571, Přemyslovka 2514/4, 796 01
Prostějov
Nevyžaduje se

Příloha č. 1-4 (součást tohoto rozhodnutí)

V souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích se pro uzavírku silnice stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel provede označení uzavírky přechodným dopravním značením dle přílohy č. 1-4 a podmínek
tohoto rozhodnutí.
2. Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou.
3. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy
a technickými podmínkami pro umisťování dopravního značení.
4. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním
značením, bude dočasně zneplatněno, tj. zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým
pruhem, kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost.
5. Ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude
silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.
6. Ve výkrese „P7745_Detail-Komárov“ je nutné upravit text na dodatkových tabulkách č. E 13 pod DZ č.
B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“. V textu bude uvedeno „Mimo BUS, IZS a vozidel
stavby“.
7. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření
ve funkčním stavu, v čistotě, a dbát na jeho správné umístění. Bude zajištěna jeho funkce, včasná
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viditelnost, rozpoznatelnost vč. zajištění proti nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek.
Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do
původního stavu, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu; pokud si
bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení,
zajistí ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie.
8. Žadatel je povinen nahlásit zahájení dopravního omezení na Národní dopravní informační centrum
/NDIC/, Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz – Jana Petrášová tel. 596 663 556, mailem
jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 596 663 550-3. V případě, že omezení provozu na výše
uvedených silnicích bude zahájeno nebo ukončeno v jiných termínech, než je uvedeno
ve výroku tohoto rozhodnutí, je rovněž povinností žadatele, aby tuto informaci bezodkladně sdělil
Národnímu dopravnímu informačnímu centru v rámci shora uvedených kontaktů.

Odůvodnění
Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 05. 03. 2021 podané pod č. j. MSK 31674/2021
žadatelem. Opatřením ze dne 11. 03. 2021 pod č. j. MSK 33109/2021 zdejší silniční správní úřad oznámil
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci povolení omezení obecného
užívání sil. č. I/11 v místě železničního přejezdu P7745 v Komárově, k. ú. Komárov u Opavy, částečnou a
úplnou uzavírkou silničního provozu současně se stanovením přechodného dopravního značení a trasou
objížďky.
Žádost byla v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem
pozemní komunikace, která je uzavřena, s vlastníky pozemních komunikací, po níž jsou vedeny objížďky, s
obcemi, na jejímž zastavěném území je povolena uzavírka nebo nařízeny objížďky, s provozovatelem dráhy,
protože jde o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha, a Policií České republiky.
K žádosti byly shromážděny tyto podklady pro rozhodnutí: plná moc – žádost s návrhem trasy objížďky včetně
grafické přílohy (v podrobnosti dopravního značení), plná moc, vyjádření majetkových správců komunikací –
vyjádření vlastníka pozemní komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, vyjádření správce sil.
II/467 – Správa silnic MSK, p.o., vyjádření Magistrátu města Opavy, odbor dopravy, vyjádření obce Velké
Hoštice, vyjádření obce Štítina, vyjádření obce Nové Sedlice, vyjádření města Kravaře a vyjádření městské
části Opava Komárov. Dále zdejší silniční správní úřad obdržel souhlasné stanovisko Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie č. j. KRPT-57829-1/ČJ-2021-0700DP ze dne 22.
03. 2021.
Jelikož zdejší správní orgán neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, přistoupil k jeho
vydání.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů (§ 83 odst. 1
správního řádu) ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, a to podáním u Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava (§ 86 odst. 1 správního řádu).
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích).
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Ing. Libor Částka
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Přílohy:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.

1
2
3
4

–
–
–
–

Situace PDZ
PDZ – detail Komárov
PDZ – detail Nové Sedlice
PDZ – detail Kravaře

Rozdělovník
Účastníci řízení: (datovou schránkou)
1. dle výrokové části tohoto rozhodnutí

Dotčené orgány: (datovou schránkou)
2. Krajské ředitelství policie MSK, dopravní inspektorát Opava, Hrnčířská 17, 746 25 Opava
3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, oddělení dopravy – dopravní úřad, 28. října
117, 702 18 Ostrava
4. Magistrát města Opava, odbor dopravy, Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Na vědomí: (datovou schránkou)
5. Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava
6. Zdravotnická záchranná služba MSK, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava
7. Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
8. Městský dopravní podnik Opava a.s., IČ 64610250, Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
9. Teva Czech Industries, s.r.o., IČ 26785323, Ostravská 305/29, 747 70 Opava Komárov
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