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*MMOPX01VTW3G* Odbor dopravy 
Oddělení správy dopravy a pozemních komunikací MMOPX01VTW3G  
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R O Z H O D N U T Í 
 
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, vykonávající podle § 61, zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost, na základě žádosti 
společnosti LINEAR BAU s.r.o., Úhonice, Lesní 198, IČ: 05965632, 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), 
s obcí (Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zast. Magistrátem města 
Opavy, odborem majetku města), po předchozím vyjádření Policie ČR – DI v Opavě č. j. KRPT-186305-1/čj-
2021-070606-01 ze dne 2. 9. 2021, 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: LINEAR BAU s.r.o., Úhonice, Lesní 198, IČ: 05965632 
 
omezení obecného užívání komunikace uzavírkou a užití přechodného dopravního značení 
k vyznačení předmětné uzavírky 
 
na ulici:   sil. III/4661 na ul. Podvihovská v Opavě – Komárově 
 
v úseku: v úseku od křiž. s ul. Dlouhá po konec obce 
 
termín uzavírky: 4. 10. 2021 – 31. 10. 2021 – po etapách 

- I.etapa: km 0,0 - km 0,110 - délka 110m (Š 30-Š 33) - 1.pracovní týden 
- II.etapa: km 0,110 - km 0,249 - délka 139m (Š 33-Š 37) - 2.pracovní týden 
- III.etapa: km 0,249 - km 0,479 - délka 230m (Š 37-Š 42) - 3.pracovní týden 
- IV.etapa: km 0,479 - km 0,625 - délka 146m (Š 42 - Š 45) - 4.pracovní týden 

 
druh uzavírky: úplná uzavírka – mimo vozidel stavby, dopravní obsluhy, BUS a IZS   
 
z důvodu: otevřený výkop ve vozovce za účelem realizace kanalizačních přípojek  
 

Váš dopis zn:        

Ze dne:       

č. j.: MMOP 114776/2021 

Spis. značka: 15330/2021/DOPR/NoD   uz - 27 

Vyřizuje: Ing. Dalibor Novotný 

Pracoviště: Krnovská 71B 

Telefon: 553 756 944 

Fax: 553 791 970  

E-mail: posta@opava-city.cz 

Datum: 22.09.2021  
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objízdná trasa: po sil. III/4662 ul. Dlouhá přes Raduň ul. Komárovská, po sil. II/464 ul. 9. května 
(DTTO v opačném směru) 

 
odpovědná osoba: Roman Bláha, tel. 737 271 656 
 
 
 
Úplná uzavírka sil. III/4661 na ul. Podvihovská v Opavě – Komárově 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.  Budou splněny podmínky vlastníka komunikace – Správa silnic MSK, středisko Opava, uvedené 
v dodatku č. 1 ke smlouvě č. PO/92/a/2021/Kit 

 
3.  Úplná uzavírka bude vyznačena umístěním přechodného dopravního značení dle projektové 

dokumentace projednané s DI PČR č. j. KRPT-186305-1/čj-2021-070606-01 ze dne 2. 9. 2021, a to 
dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích II. vydání – TP 66. 
Přechodné DZ bude užito dle přepracovaného projektu, který bude upraven v souladu 
s vyjádřením DI PČR, které je součástí tohoto rozhodnutí, a to tak, že i při fyzickém rozmístění DZ 
budou zohledněny připomínky DI PČR (viz níže). 

 
- nesouhlasíme, aby ve SDZ č. IS 11a před křižovatkou Podvihovská x Dlouhá byl obsažen nerelevantní 
text, který upozorňuje na uzavírku silnice III/4661 ul. Podvihovská, kdy předmětná 
informace je zřejmá nezpochybnitelně ze symbolu SDZ č. B2; 
- rovněž v Komárovských Chaloupkách není vhodné do IS 11a umísťovat textová pole. Pokud není 
schopna samotná značka obsáhnout informace pomocí symbolu svislých dopravních značek je nutné 
předmětné značky osadit samostatně a textové pole vložit např. do SDZ č. IP 22, která by však neměla 
být nadužívána vzhledem k jejímu jinému prioritnímu využití; 
- bude - li do "uzavřeného" úseku ze strany SSÚ umožněno vjetí určité skupině vozidel je vhodnější z 
pohledu DI Opava SDZ č. IP 10a (vč. sestavy s D.T. E 3a) nahradit raději tzv. předběžnými zákazovými 
značkami. V daném případě SDZ č. B1 s D.T. E 3a a D.T. E 13 (text jako na značce základní); 
- upozorňujeme, že z pohledu DI Opava je skupina vozidel, která je vpuštěna do "uzavřeného úseku" 
poměrně rozsáhlá (zejména pak "dopravní obsluha") a vyžaduje si další dopravní značení v úseku, a to 
takové, jako kdyby úsek nebyl omezen. Předmětné značení pak musí v úseku řešit všechna rizika, kvůli 
kterým je zde doprava omezena (např. nerovnosti vozovky, nejvyšší dovolenou rychlost apod.). Dopravní 
inspektorát Opava upozorňuje zejména na povolený provoz vozidel hromadné přepravy osob; 
- projekt se dále vůbec nezabývá bezpečnosti chodců v úseku 
- objízdná trasa bude řádně vyznačená dle situace projednané s PČR DI Opava vč. doplňujících 
podmínek a stanovené příslušným silničním správním úřadem, kdy musí svým charakterem (např. 
konstrukčně, stavebně, omezeními) odpovídat všem uvažovaným vozidlům v uzavřeném úseku, 
- jakmile pominou důvody uzavírky, bude objízdná trasa ihned zrušena 

 
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. 
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Odůvodnění: 
Rozhodnutí o povolení úplné uzavírky sil. III/4661 na ul. Podvihovská v Opavě – Komárově je vydáno na 
základě žádosti společnosti LINEAR BAU s.r.o., Úhonice, Lesní 198, IČ: 05965632, 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), s obcí (Statutární město Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 
zast. Magistrátem města Opavy, odborem majetku města), po předchozím vyjádření Policie ČR – DI 
v Opavě č. j. KRPT-186305-1/čj-2021-070606-01 ze dne 2. 9. 2021, 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: 

- situace s vyznačením úseku uzavírky, vč. přechodného DZ 
 

 
Doručí se: 

- LINEAR BAU s.r.o., Úhonice, Lesní 198, IČ: 05965632 
- Správa silnic MSK, středisko Opava, Joži Davida 2, Opava, IČ: 00095711 

 
 
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., Bílovecká 98, Opava 6 
- Statutární město Opava, MČ Komárov, Podvihovská 16, Opava - Komárov 
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