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MSK 33109/2021
DSH/5751/2021/Škr
280.8 S5 N
Ing. Jiří Škrabák
Odbor dopravy
595 622 370
595 622 126
posta@msk.cz
11. 03. 2021

Oznámení
o zahájení řízení
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích) a vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává
jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád), toto oznámení:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 05. 03. 2021 pod
č. j. MSK 31674/2021 podání označené jako „Žádost o stanovení PDZ a povolení uzavírky – oprava žel.
přejezdu P7745, Komárov“, které podala spol. 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 (dále jen „Žadatel“). Podání obsahuje „Žádost o povolení uzavírky a stanovení PDZ“,
„Plnou moc“ „HMG prací“, „Situace PDZ“, „PDZ – detail“, „SŽ situace Komárov“ a „PDZ – detail Nové Sedlice“,
které jsou přílohami žádosti.
Předmětem podané žádosti je uzavírka sil. č. I/11 v místě železničního přejezdu P7745 v Komárově, k. ú.
Komárov u Opavy podle § 24 ZoPK částečnou a úplnou uzavírkou silničního provozu současně se stanovením
přechodného dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky podle § 39 odst. 4, písm. f vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále „Vyhláška“) v níže uvedeném
rozsahu:
přesné určení uzavírky podle sil. č. I/11 v místě železničního přejezdu P7745 v Komárově, k. ú.
označení vzdálenosti v km a Komárov u Opavy, provozní staničení km 258,461
m od začátku dotčené
komunikace (dále jen
„staničení“), popřípadě
místopisného průběhu
doba trvání uzavírky s
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případnou možností jejího
přerušení ve dnech
pracovního volna a
pracovního klidu
důvod uzavírky (je – li
důvodem provádění
stavebních prací, také jejich
rozsah, způsob provádění a
označení toho, kdo má tyto
práce provádět)

Oprava železničního přejezdu P7745 v km 285,692 na trati Ostrava Svinov –
Opava východ

Návrh trasy objížďky včetně
grafické přílohy

Uzavírka sil. I/11 v místě železničního přejezdu P7745 v Komárově,
k. ú. Komárov u Opavy, provozní staničení km 258,461

Spol. TOMI-REMONT a.s., IČ 25508571, Přemyslovka 2514/4, 796 01
Prostějov

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
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 (návrh trasy objížďky a dočasného dopravního značení viz.
přílohy č. 2–4)
jméno, popřípadě jména a
příjmení pracovníka
odpovědného za
organizování a zabezpečení
akce, která je důvodem
podání žádosti, adresu a
telefonní spojení na jeho
pracoviště i bydliště
pokud je požadovaná doba
trvání uzavírky a objížďky
delší než tři dny a týká-li se
stavebních prací, musí být
uveden harmonogram prací
obsahující množství a časový
průběh jednotlivých druhů
prací
souhlas dotčeného
dopravního úřadu, pokud si
uzavírka vyžádá dočasné
přemístění zastávek linkové
osobní dopravy

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

doložen

Nevyžaduje se
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Doručením žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci. Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle § 47, odst.
1) Správního řádu

o z n a m u j e
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, které je
zdejším krajským úřadem vedeno ve věci omezení obecného užívání silnice podle ust. § 24 ZoPK a prováděcí
vyhlášky. Krajský úřad shromáždil tyto podklady pro rozhodnutí – žádost s návrhem trasy objížďky včetně
grafické přílohy (v podrobnosti dopravního značení); absentují stanoviska správců komunikací a PČR.

Usnesení

Krajský úřad Moravskoslezské kraje podle ust. § 36, odst. 1) a 2) Správního řádu prohlašuje ve výše uvedeném
řízení, že účastníci 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
a jejich zástupci jsou oprávněni nejpozději do 29. 03. 2021 navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a mají právo
vyjádřit v řízení své stanovisko, resp. podle ust. § 36 odst. 3) Správního řádu účastníci řízení mají možnost
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stejné lhůtě mají možnost sdělit svá stanoviska i dotčené správní
orgány (Policie ČR). Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Do spisu a podkladů řízení mohou jeho účastníci nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – 28. října 117, 702 18
Ostrava, odbor dopravy, kancelář č. E 107 ((každý pracovní den – pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin,
úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:30 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin, s ohledem na podmínky nouzového
stavu nejlépe po předchozí telefonické domluvě). Nechá – li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží
jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc.

Odůvodnění
O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má
dojít k uzavírce. Příslušný silniční správní úřad žádost projedná s vlastníkem pozemní komunikace, která má být
uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka; s obcí, na jejímž zastavěném
území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka; s provozovatelem dráhy, jde-li o pozemní komunikaci,
na níž je umístěna dráha; s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici, místní komunikaci nebo
veřejně přístupné účelové komunikaci - § 24 odst. 2 ZoPK. Jedná se o uzavírku silnice I. třídy, žádost splnila
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náležitosti stanovené § 39 odst. 1, Vyhlášky. Krajský úřad proto určil okruh dotčených osob a zahájil proces
projednání žádosti.

Poučení
Proti tomuto usnesení, které je doručováno společně s oznámením o zahájení řízení, se mohou účastníci řízení
podle ust. § 76, odst. 5 Správního řádu odvolat do 15 dnů (ust. § 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. Podle ust. § 76 odst. 5) Správního řádu nemá odvolání odkladný účinek.

Ing. Libor ČÁSTKA
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Přílohy:
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha
Příloha

č.
č.
č.
č.
č.

1
2
3
4
5

–
–
–
–
–

Žádost o povolení uzavírky
Situace PDZ
PDZ – detail-Komárov
PDZ – detail Nové Sedlice
SŽ situace Komárov

Rozdělovník

(obdrží datovou schránkou)

Účastníci řízení:
1. dle výrokové části tohoto opatření

Dotčené orgány:
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:
5. Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
6. Městský dopravní podnik Opava a.s., IČ 64610250, Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava
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