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Oznámení o zahájení řízení a výzva
k doložení stanoviska

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle § 29 odst. 1) zákona o krajích přenesenou působnost
stanovenou mu ustanovením § 40 odst. 3) písm. d) zákona o pozemních komunikacích a vyhláškou, jako věcně
a místně příslušný silniční správní úřad podle správního řádu, obdržel žádost, kterou podal ve věci vydání
povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami žadatel:
SILNICE MORAVA s.r.o., IČ 025357352, Revoluční 904/30, 974 01 Krnov v zastoupení
společností DAVOZ ZNAČKY s.r.o., IČ 29462223 Bítov 106, 743 01 (dále v textu jen žadatel)

V této souvislosti Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zdejší odbor oznamuje všem známým účastníkům
řízení a dotčeným orgánům, že dnem podání žádosti bylo dle § 44 odst. 1) správního řádu zahájeno správní
řízení ve věci omezení obecného užívání silnice podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky,
pro účel stavby
„Oprava silnice I/11, Opava, Komárov“
Důvodem uzavírky je oprava povrchu vozovky.
Podmínky uzavírky:
úplná a částečná uzavírka silnice I/11 Opava, Komárov
termín 28. 5. do 15. 8. 2018, dle harmonogramu prací je akce rozdělena na čtyři etapy
objízdná trasa pro veřejnou dopravu během I. etapy: Nové Sedlice, Štítina, Kravaře, Velké Hoštice,
Opava, během částečné uzavírky bude provoz veden v druhém jízdním pásu, provoz řízen pomocí SSZ (viz
přílohy)
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veřejné osobní linkové dopravy a městské dopravy se uzavírka dotkne během I. etapy ve dnech
28. 5. 2018 do 17. 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.
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 Štítina, Města Kravaře a stanovisko zdejšího dopravního úřadu. Zdejší
úřad žádá Policii ČR, DI Opava o vyjádření k objízdným trasám a návrhu dopravního značení.

Poučení
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – 28. října 117, Ostrava,
kancelář č. E 107, odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství (každý pracovní den - pondělí a středa od
9:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:30 hodin a pátek od 9:00 do 13:00 hod., nejlépe po
předchozí telefonické domluvě).
„otisk úředního razítka“
Mgr. Pavlína Böhmová
referent pro silniční hospodářství
odbor dopravy a chytrého regionu

Příloha:
Návrh přechodného dopravního značení
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DAVOZ ZNAČKY 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
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.
Regionální úřad Centra vojenské dopravy
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