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*MMOPX01UM96I* Odbor dopravy 
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMOPX01UM96I  

  
 

        

       

       

       

       

       

       
  
 

 

 

 
 

R   O   Z   H   O   D   N   U   T   Í   
 
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4, 5 zákona       
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vykonávající podle § 61 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost, na základě žádosti 
právnické osoby OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 463 42 796 ze dne 
17.05.2021, doplněné dne 31.05.2021, 02.06.2021 a 04.06.2021, souhlasu vlastníka dotčené pozemní 
komunikace Statutárního města Opavy ze dne 17.05.2021, souhlasu vlastníka dotčené silnice Správy 
silnic Moravskoslezského kraje ze dne 02.06.2021, souhlasného závazného stanoviska Policie ČR – DI 
č.j. KRPT-102241-2/ČJ-2021-070606 ze dne 03.06.2021, stanoviska k přechodné úpravě Policie ČR – DI 
č.j. KRPT-102241-1/ČJ-2021-070606-01 ze dne 02.06.2021, stanoviska Městského dopravního podniku 
Opava, a.s. ze dne 02.06.2021, souhlasu dotčeného dopravního úřadu Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, ze dne 24.05.2021, stanoviska Koordinátora ODIS s.r.o. ze 
dne 18.05.2021,  v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 a § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 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 a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů, 
 

 povoluje  
 

 
právnické osobě: 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 463 42 796 
 
 
zvláštní užívání pozemní komunikace –  pro provádění stavebních prací 
 
omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkou a užití přechodného dopravního značení 
k vyznačení uzavírky 
 

Váš dopis zn:        

Evidenční č.: př_uz_52/2021 

č. j.: MMOP  69749/2021 

Spis. značka: 8692/2021/DOPR/DuM/280.10 

Vyřizuje: Martina Dušková 

Pracoviště: Krnovská 71B 

Telefon: 553 756 943 

Fax: 553 791 970  

E-mail: posta@opava-city.cz 

Datum: 09.06.2021  
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v úseku: sil. III/4661 PODVIHOVSKÁ, sil. III/4662 DLOUHÁ, MK DLOUHÁ, MK 

FIBICHOVA, MK NA DOLINĚ, MK U SPLAVU, MK NA KONEČNÉ, MK 
MALÁ STRANA, MK KRAVAŘOVSKÁ, MK NA VRCHOVINĚ (po etapách – 
dle situace) v obci Opava, městská část Komárov 

 
 
sil. III/4661 PODVIHOVSKÁ  10.06.2021 – 31.10.2021  po etapách (částečná uzavírka) 
sil. III/4662 DLOUHÁ   
 
MK DLOUHÁ  14.06.2021 – 25.06.2021 (úplná uzavírka) 
  14.09.2021 – 20.10.2021 (úplná uzavírka) 
     Objízdná trasa: po silnici III/4661 – silnici I/11 Ostravská 
 
MK FIBICHOVA  10.06.2021 – 30.06.2021 (úplná uzavírka)  
  objízdná trasa není stanovena 
 
MK NA DOLINĚ  10.06.2021 – 30.08.2021 (úplná uzavírka) 
  objízdná trasa po silnici I/11 Ostravská a MK Kravařovská 
 
MK MALÁ STRANA  15.09.2021 – 01.11.2021 (úplná uzavírka) 
  objízdná trasa není stanovena 
 
MK U SPLAVU  01.10.2021 – 01.11.2021 (úplná uzavírka) 
  objízdná trasa po silnici I/11 Ostravská a MK Kravařovská 
 
MK NA VRCHOVINĚ  01.10.2021 – 02.12.2021 (úplná uzavírka)  
  objízdná trasa není stanovena 
 
MK NA KONEČNÉ  10.10.2021 – 07.11.2021 (úplná uzavírka) 
     objízdná trasa není stanovena 
 
MK KRAVAŘOVSKÁ  01.11.2021 – 22.12.2021 (úplná uzavírka) 
  objízdná trasa po silnici I/11 Ostravská a MK Kravařovská 
 
 
z důvodu:   realizace stavby „KOMÁROV A SUCHÉ LAZCE – Rekonstrukce 

splaškové kanalizace – část Komárov I. etapa“ 
 
 
 
termín zvl. užívání a uzavírky:        10.06.2021 – 31.12.2021 
 
 
 
Odpovědná osoba za zhotovitele: 
Bc. Pavel Žabenský – OHL ŽS, a.s., tel. 739 521 561 
 
 
Účastníci řízení: 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 463 42 796 
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČO: 003 00 535 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava,                    
IČO: 000 95 711 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 659 93 390 
 
 
Podmínky pro provedení zvláštního užívání a uzavírky: 
 
1.  Žadatel je povinen si před zahájením prací vyžádat stanovisko správců o existenci podzemních vedení. 

Bez tohoto vyjádření nesmí být stavební práce zahájeny. Za případné škody odpovídá žadatel. 
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2.  Uzavírky pozemních komunikací budou řádně vyznačeny přechodným dopravním značením 
v souladu se Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – směrnice 
TP 66 a v souladu s odsouhlaseným projektem dopravního značení Policií ČR – DI č.j. KRPT-
102241-1/ČJ-2021-070606-01 dne 02.06.2021 a to tak, že při fyzickém rozmístění DZ budou 
zohledněny připomínky DI Policie ČR uvedené ve výše uvedeném vyjádření.  

 
3.  Způsob a podmínky uvedení dotčených místních komunikací do původního stavu stanovil 

vlastník Statutární město Opava v zast. správce komunikací Technických služeb Opava s.r.o. č.j. 
249/2020 dne 30.07.2020 a tyto je nutno bezvýhradně respektovat. Po ukončení prací a uvedení 
komunikací do původního stavu, budou povrchy úseků dotčených zvláštním užíváním 
protokolárně předány správci komunikací Technickým službám Opava s.r.o. 

 
4.  Přechodné dopravní značení bude na začátku a konci uzavřeného úseku doplněno o orientační 

tabuli s popisem uzavírky, kde bude uveden termín začátku a konce uzavírky, jméno a sídlo 
stavebníka, jméno a telefonní spojení na odpovědnou osobu zastupující stavebníka. 
 

5.  Prováděcí firma zajistí písemné informování vlastníků přilehlých nemovitostí o termínu a rozsahu 
provádění stavebních prací a délce trvání uzavírky. 

 
6.  Zastávka linkové osobní dopravy „Opava, Komárov, Balakom“ pro spoje 2, 4, 6, 16 a 18 linky 

90226554 ve směru od Podvihova na Opavu bude dočasně přemístěna na zastávku „Opava, 
Komárov, Komas“. 

 
7.  Provoz městské hromadné dopravy: 

 
23.06.2021  – 06.07.2021 - přemístění zast. „Komárov Podvihovská“ - bez omezení MHD 

 
23.07.2021 – 6.8.2021 - přemístění zast. „Komárov tělocvična“ - bez omezení MHD 

 
7.6.2021- 21.6.2021, 14.09.2021 – 20.10.2021 – práce v křižovatce ul. Podvihovská a ul. Dlouhá 
(úplná uzávěra ul. Dlouhá směr Komárov střed) 
- linka 220 oba směry - autobusy pojedou po objízdné trase po ul. Ostravské, nebudou obsluhovány 
zastávky „Komárov tělocvična“ a „Komárov střed“. Zastávka „Komárov Balakom“ bude nahrazena 
zastávkou „Komárov Komas“. 
- linka 211 směr Podvihov - bez omezení 
- linka 211 směr Opava - všechny spoje pojedou po ul. Podvihovská. Zastávka „Komárov střed“ bude 
nahrazena zast. „Komárov tělocvična“ a zast. „Komárov Komas“ bude nahrazena zastávkou zast. 
„Komárov Balakom“  

 
30.08.2021 – 06.09.2021 - zrušení zastávky „Komárov Balakom“ (jednosměrný provoz na ul. 
Podvihovské – volno pouze ve směru do Podvihova) 
- linka 220 směr Suché Lazce - bez omezení  
- linka 220 směr Opava - autobusy pojedou po objízdné trase po ul. Ostravské, nebudou obsluhovány 
zastávky „Komárov střed“ a „Komárov tělocvična“, zastávka „Komárov Balakom“ bude nahrazena 
zastávkou „Komárov Komas“. 
- linka 211 směr Podvihov - bez omezení 
- linka 211 směr Opava - všechny spoje pojedou ul. Dlouhá a ul. Ostravská. Zastávka „Komárov 
tělocvična“ bude nahrazena zast. „Komárov střed“ a zast. „Komárov Balakom“ bude nahrazena zastávkou 
„Komárov Komas“. 

 
14.09.2021 – 20.10.2021 - zrušení zastávky „Komárov střed“  
- linka 220 oba směry - autobusy pojedou po objízdné trase po ul. Ostravské, nebudou obsluhovány 
zastávky „Komárov tělocvična“a „Komárov střed“. Zastávka „Komárov Balakom“ bude nahrazena 
zastávkou „Komárov Komas“. 
- linka 211 směr Podvihov - bez omezení 
- linka 211 směr Opava - všechny spoje pojedou po ul. Podvihovská. Zastávka „Komárov střed“ bude 
nahrazena zast. „Komárov tělocvična“ a zast. „Komárov Komas“ bude nahrazena zastávkou zast. 
„Komárov Balakom“  

 
8.  Dopravní značení instalované v rámci uzavírky bude po jejím ukončení ihned odstraněno. 
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9.  Magistrátu města Opavy, odboru dopravy zůstává vyhrazeno právo uvedené podmínky doplnit, upřesnit, 

bude-li to vyžadovat veřejný zájem, kterým je plynulost a bezpečnost silničního provozu.  
 
10. Zvláštní užívání veřejného prostranství podléhá poplatku ve smyslu Obecně závazné vyhlášky     

o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství č. 9/2017. 
 
 
O d ů v o d n ě n í :  
 
Magistrát města Opavy, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, obdržel dne 17.05.2021, 
doplněnou dne 31.05.2021, 02.06.2021 a 04.06.2021 žádost právnické osoby OHL ŽS, a.s., Burešova 
938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 463 42 796 o povolení zvláštního užívání pozemní komunikace a o 
omezení obecného užívání pozemní komunikace uzavírkou silnice III/4661 PODVIHOVSKÁ, III/4662 
DLOUHÁ, MK DLOUHÁ, FIBICHOVA, NA DOLINĚ, U SPLAVU, NA KONEČNÉ, MALÁ STRANA, 
KRAVAŘOVSKÁ, NA VRCHOVINĚ (dle situace) v Opavě za účelem realizace stavby „KOMÁROV A 
SUCHÉ LAZCE – Rekonstrukce splaškové kanalizace – část Komárov I. etapa“. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno správní řízení ve věci. Dne 04.06.2021 oznámil silniční správní úřad zahájení správního řízení a 
tímto současně umožnil  účastníkům řízení  seznámit se s podklady rozhodnutí na zdejším úřadu. Této 
možnosti nebylo ze strany účastníků řízení využito. Rozhodnutí v dané věci je doloženo žádostí ze dne 
17.05.2021, doplněnou dne 31.05.2021, 02.06.2021 a 04.06.2021, souhlasem vlastníka místních komunikací 
ze dne 17.05.2021, souhlasem vlastníka silnice Správy silnic Moravskoslezského kraje ze dne 02.06.2021, 
souhlasným závazným stanoviskem a stanoviskem k přechodné úpravě provozu Policie ČR - DI ze dne 
02.06.2021 a 03.06.2021, stanoviskem Městského dopravního podniku Opava, a.s. ze dne 02.06.2021, 
stanoviskem Koordinátora ODIS s.r.o. ze dne 18.05.2021, souhlasem dotčeného dopravního úřadu – 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ze dne 24.05.2021 a  situací se zakreslením požadovaného 
zvláštního užívání a uzavírky. Ředitelství silnic a dálnic ČR se k řízení nevyjádřilo. 
 
Na základě výše uvedených skutečností rozhodl Magistrát města Opavy, odbor dopravy tak, jak je ve výroku 
tohoto rozhodnutí uvedeno. 
 
 
Poučení o odvolání: 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu 
Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, prostřednictvím Magistrátu města Opavy, odboru dopravy. 
 
Odvolání proti rozhodnutí dle ustanovení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, nemá odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martina Dušková 
referentka oddělení správy dopravy a 
pozemních komunikací 
 
 
Za vydání tohoto rozhodnutí je stanoven podle položky 36 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 
ve znění pozdějších předpisů, správní poplatek ve výši: 1.000,- Kč, 
slovy: Jedentisíckorunčeských., 
který byl uhrazen odboru dopravy MMO. 
 
 
Příloha: 
situace  
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Obdrží: 
 
účastníci řízení: 
OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno – Veveří, IČO: 463 42 796 
Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČO: 003 00 535 
Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava, Joži Davida 2, 747 06 Opava, IČO: 000 95 711 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory, IČO: 659 93 390 

 
 
dotčené orgány: 
Policie ČR, Dopravní inspektorát Opava, Hrnčířská 17, 746 01 Opava 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
 
na vědomí: 
Zdravotnická záchranná služba MSK, příspěvková organizace,  
Hasičský záchranný sbor MSK 
Městský dopravní podnik Opava, a.s., Bílovecká 98, 747 06 Opava, IČO: 646 10 250 
Z-Group bus a.s., třída Tomáše Bati 258, 763 02 Zlín – Louky, IČO: 451 92 120 
Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Statutární město Opava, Městská část Opava – Komárov, Podvihovská 16, 747 70 Opava - Komárov 

 


		2021-06-09T15:03:52+0000
	Not specified




