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KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor dopravy 
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Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 

 
tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha  

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00 www.msk.cz 
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 

pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 40, odstavce 3, písmena d, zákona   

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o pozemních 
komunikacích/, vydává jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věci účastníků řízení: 

 
 

1.  Kareta spol. s r.o., IČ 62360213 se sídlem Krnovská 51, PSČ 792 01 Bruntál v zastoupení 

firmou NVB LINE s.r.o, IČ 26979675 se sídlem Cukrovar 176, PSČ 768 21 Kvasice, 
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR,  IČ 65993390 se sídlem Na Pankráci 546/56, PSČ 145 05 Praha          

4  v zastoupení Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, 

3. Obec Malá Štáhle, IČ 00575968 se sídlem Malá Štáhle 26, PSČ 795 01 Rýmařov, 
 

 
 

rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů /dále jen správní řád/, 
ve věci povolení omezení obecného užívání silnice podle ustanovení § 24 zákona o pozemních 

komunikacích a ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích: 

 
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, s předchozím souhlasem správce silnic I. třid - Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava; obce, na jejímž území je uzavírka vedena  - 

Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov a dotčeného úřadu - Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Moravskoslezského, Územní odbor Bruntál, Dopravní inspektorát, Partyzánská 7, 792 11 Bruntál, vyhovuje 
žádosti ze dne 19.9.2016, kterou podala firma Kareta spol. s r.o., IČ 62360213 se sídlem Krnovská 51, PSČ 792 

01 Bruntál v zastoupení firmou NVB LINE s.r.o, IČ 26979675 se sídlem Cukrovar 176, PSČ 768 21 Kvasice a tímto 
 

rozhodl 
 
podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích o povolení omezení obecného užívání silnice          

silnice č. I/11 v km 200,500 – 201,862 k.ú. Jamartice, obec Rýmařov – částečnou uzavírkou silničního provozu, 
z důvodu opravy silnice – 70 mm frézování a pokládka 2 x asf. betonových vrstev, dopravního opatření stavby 

„Silnice I/11 Malá Štáhle“.  

Čj: MSK 120153/2016 
Sp. zn.: DSH/26650/2016/Sur 
 280.8 S5 
Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý 
Odbor: Odbor dopravy 
Telefon: 595 622 557 
Fax: 595 622 143  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 2016-10-19 

Rozhodnutí 



 Čj: MSK 120153/2016 Sp. zn.: DSH/26650/2016/Sur 
 

 

 

2/5 

tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. – centrála Praha  

fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692 č. účtu: 1650676349/0800  
ID DS: 8x6bxsd Úřední hodiny Po a St 9.00–17.00; Út, Čt 9.00–14.30; Pá 9.00–13.00 www.msk.cz 
 

 
 

Podle § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích rozhodnutí       
o povolení uzavírky a nařízení objížďky obsahuje: 

 
a) Přesné označení uzavírky podle 

staničení dotčené komunikace, 
popřípadě místopisného průběhu: 

částečná uzavírka silnice, 

silnice č. I/11 v km 200,500 – 201,862 k.ú. Jamartice, obec 
Rýmařov, Malá Štáhle  

 

  
b) Doba trvání uzavírky: od     31.10.2016 od 07:00 hod., 

do     16.11.2016 do 18:00 hod., 
 

 

c) Stanovení trasy objížďky: není stanovena, uzavírka jednoho jízdního pruhu po 
etapách, provoz bude veden v druhém jízdním pruhu         

a bude řízen SSZ /pověřenými pracovníky/,      
 

 

d)   Jméno popřípadě jména a příjmení 
pracovníka odpovědného za 

organizování a zabezpečení akce 
(prací) 

zástupce firmy Kareta s.r.o.,  - p. Ing. Lubomír Němec, tel 
602 274925, za dopravní značení zástupce firmy NVB 

LINE s.r.o – p. Roman Gloza, tel. 774 715 558 
 

 

 
 

e)    Umístění zastávky linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění:  
 

Vozidla záchranného integrovaného systému a veřejné osobní linkové dopravy budou vedeny částečnou 
uzavírkou, přičemž autobusové zastávky a trasy veřejné osobní linkové dopravy nebudou částečnou 

uzavírkou dotčeny. 

 
 

f)    Stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky: 
 

      Žadatel provede označení uzavírky a objížďky přenosným dopravním značením, které bude provedeno dle   

přiložené dokumentace, která byla odsouhlasena dotčenými úřady - Policie ČR Krajské ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál, Dopravní inspektorát ze dne 19.9.2016 Č.j. KRPT-

207175/ČJ-2016-070106, a která je součásti tohoto rozhodnutí.  
       

       V dokumentaci je nutno upravit a doplnit dopravní značení: 

- zajistit při stavbě průjezdnost křižovatky silnic č. I/11 x III/37020 a autobusová zastávka Malá Štáhle, 
restaurace nebude stavbou dotčena,  

- seřídit přenosné SSZ tak, aby docházelo co k nejmenšímu omezování plynulosti provozu, případně   
tyto intervaly přizpůsobit dle aktuální situace silničnímu provozu, 

- náběhy ze stavby na silnici budou provedeny plynule tak, aby byl zajištěn bezpečný nájezd na silnici      
a k přilehlým nemovitostem, 

- v případě že provoz bude nutno řídit, bude toto provedeno odpovědnou osobou, bude tato náležitě 

poučena a označená dle vyhl. MD č. 294/2015 Sb., 
- žadatel zajistí při stavebních pracích přístup a příjezd k přilehlým nemovitostem, 
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Ve smyslu ustanovení § 24 odstavce 4 zákona o pozemních komunikacích se stanoví pro toto rozhodnutí             

o omezení obecného užívání tyto podmínky: 
 

1. Žadatel zajistí a provede označení uzavírky a objížďky přenosným dopravním značením podle přiložené 

dokumentace, která je součásti tohoto rozhodnutí. 
V případě, že stavební úpravy si nevyžádají potřebu uzavírku jízdních pruhů, dopravní značení pro   

částečnou uzavírku bude zrušeno.  
2. Stanovené dopravní značení bude na začátku a konci uzavřeného úseku doplněno orientační tabulí            

s popisem uzavírky v minimálním rozsahu: data začátku a konce uzavírky, jméno a sídlo žadatele, jméno   

a telefonní spojení odpovědné osoby zastupující žadatele. Text bude proveden normalizovaným písmem 
pro dopravní značení (odpovídá DIN 1451) a to v min. výši písma 70 mm. 

3. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexní úpravě podle normy ČSN EN 12899-1,2    
a ČSN EN 1436; zákona o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. a vyhlášky MD               

č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů a umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích TP 66 - III. vydání, schváleno MD ČR Č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015   

a podle Zásad pro vodorovné  dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 133,  schváleno MD ČR 

čj. 538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 a umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným 
oprávněním a způsobilosti a podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních       

a stavebních prací. 
 Zábrany Z2, Z4 budou za snížené viditelnosti řádně osvětleny. 

4. Žadatel je povinen udržovat značení oproti odsouhlasené dokumentace a zajistit bezpečnost silničního 

provozu, zejména aby nedošlo, odstranění a poškození dopravního značení apod. a po ukončení 
dopravního omezení bude přechodné dopravní značení odstraněno a komunikace dána do původního 

stavu. Dále zajistí doplnění dopravního značení, dle pokynů zdejšího úřadu, pokud bezpečnost a plynulost 
silničního provozu si vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené dokumentace. 

5. Vzhledem k tomu, že stavba zasahuje do zimní údržby silnic, žadatel ve spolupráci s majetkovými správci 
silnic, bude koordinovat stavbu tak, aby byla zajištěna zimní údržba a bezpečnost a plynulost silničního 

provozu.  

6. Žadatel po ukončení stavby zajistí obnovu silnice a stávajícího dopravního značení, především 
vodorovného dle platných předpisů, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

7. Žadatel je povinen, v případě změny organizace výstavby, termínu a změny organizace dopravy na silnici   
č. I/11, včas informovat účastníky dle rozdělovníku /u veřejné linkové dopravy /MHD/ minimálně 7 dnů 

předem/ a také tuto informaci sdělil bezodkladně 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,  

8. Žadatel zajistí postup provádění prací tak, aby silnice nebyla dotčena prováděnými pracemi a nedošlo 
k zásahu do tělesa silnice oproti schválené dokumentaci, povolené zdejším úřadem nebo k případnému 

znečištění v důsledku prováděných prací zejména vývozem a uložením zeminy apod.  

9. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

 
 
 
 
Odůvodnění 
 

Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 19.9.2016, kterou podala firma Kareta spol. s r.o.,          

IČ 62360213 se sídlem Krnovská 51, PSČ 792 01 Bruntál v zastoupení firmou NVB LINE s.r.o, IČ 26979675 se 
sídlem Cukrovar 176, PSČ 768 21 Kvasice, pro realizaci stavby „Silnice I/11 Malá Štáhle“ na silnici  č. I/11. 

Po posouzení dopravní situace a postupů stavby, bylo žádosti vyhověno v plném rozsahu, při respektování 
podmínek stanovených zdejším úřadem, správcem silnice I. tříd - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava ze 

dne 9.9.2016 zn. 54200/S2117/16/MK, obce, na jejímž území je uzavírka – Obce Malá Štáhle ze dne 13.10.2016 

a vyjádření dotčeného úřadu - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského, Územní odbor Bruntál, 

mailto:jana.petrasova@rsd.cz
mailto:ndic@rsd.cz
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Dopravní inspektorát ze dne 19.9.2016 Č.j. KRPT-207175/ČJ-2016-070106, jako ochranné opatření pro ochranu 

omezení obecného užívání silnice a užití přenosného dopravního značení na silnici č. I/11, neboť omezení 
obecného užívání silnice a užití přenosného dopravního značení na pozemních komunikacích může ovlivnit 

bezpečnost nebo plynulost silničního provozu. 

 
Povolením omezení obecného užívání silnice a užití přenosného dopravního značení na silnici dle rozhodnutí 

v určeném úseku, bude žadateli umožněno provést částečnou uzavírku pro opravu na silnici č. I/11 dopravního 
omezení stavby: „Silnice I/11 Malá Štáhle“. 

 

Podklady pro vydání rozhodnutí jsou součásti spisové dokumentace, která je uložena u Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje. 
 

 

Poučení 
 

 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů 

(ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu) ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy a to podáním               

u odboru dopravy Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava 
(ustanovení § 86 odst. 1 správního řádu). 

 
Včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek, neboť tak přímo stanoví 

speciální zákon o pozemních komunikacích podle ustanovení § 24 odstavec 4. 
 

 

Pokud účastníkovi řízení nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo do vlastních 
rukou nebo bezprostředně po doručení prostřednictvím veřejné datové sítě tento neotevřel datovou schránku, 

ale ve smyslu ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo v provozovně pošty nebo v datové schránce, 
potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoliv až následné faktické převzetí 

rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od 

faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už počínaje jedenáctým dnem ode dne 
uložení písemnosti v provozovně pošty nebo datové schránce.  

 
 

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“ 
 

 

 
 

 
 

 
Příloha 
Dokumentace přenosného značení 

Ing. Oldřich Surý 

referent pro silniční hospodářství 
odboru dopravy  
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Rozdělovník 
 

Účastníci řízení: 
1. Kareta spol. s r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál v zastoupení firmou NVB LINE s.r.o, Cukrovar 176, 768 21 

Kvasice, - DS 
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – DS 

3. Obec Malá Štáhle, Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov - DS 

 
Dotčené orgány: 

4. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor služby dopravní policie, 30. dubna 
24, 728 99 Ostrava – DS 

5. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Bruntál, Dopravní 

inspektorát, Partyzánská 7, 792 11 Bruntál – DS 

6.  Městský úřad Rýmařov, odbor dopravy a silničního hospodářství, náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov – DS 

7.  Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství - dopravní úřad, 28.října 

117, 702 18 Ostrava - zde 

 
Na vědomí: 

8. Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Bruntál, Zahradní 2/19, 792 01 Bruntál – DS 
9. Město Rýmařov, náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov  – DS 

10. ARRIVA Morava a.s., Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava – DS 
11. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Bruntál, Zeyerova 15, 792 01 Bruntál – DS 

12. Územní středisko záchranné služby MSK, územní odbor Bruntál, Zeyerova 13, 792 01 Bruntál - DS 

13. Ministerstvo dopravy, nábřeží Ludvika Svobody 12, 110 15 Praha 1 – email: zdenka.kovarova@mdcr.cz 
14. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava – email: vaclav.vasenda@rsd.cz 

15. Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště Chomutov, pracoviště Ústí nad Labem – email:   
zdenka.spatenkova@rsd.cz 

16. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Plzeň – email: petr.cesal@rsd.cz 

17. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice – email: zdenka.tyrova@rsd.cz 
18. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Hradec Králové – email: jaroslava.benesova@rsd.cz 

19. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno – email: pavel.zlamal@rsd.cz 
20. Centrální evidence uzavírek -  www.jsdi.cz/portal /pro veřejnost - www.dopravniinfo.cz/ 
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