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KRAJSKÝ ÚŘAD 
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ 
Odbor dopravy a chytrého regionu 
28. října 117, 702 18  Ostrava 
 

 

 

 
Zavedli jsme systém environmentálního řízení a auditu 
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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, zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /dále jen zákon o pozemních komunikacích/,        
vydává jako věcně a místně příslušný správní úřad, ve věci žadatele: 
 
 

BITUNOVA spol. s.r.o., IČ 49433601, Havlíčkova 4923, 586 01 Jihlava zastoupena 
společností PROZNAK – dopravní značení s.r.o., IČ 65142578,  Bohumínská 789/63, 710 00 
Ostrava 
 
 

rozhodnutí správního řízení 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 § 24 zákona o pozemních 
komunikacích a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje po předchozím souhlasném vyjádření majetkového správce silnic I. třídy 
na níž je omezení - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Policie ČR, Krajské ředitelství MSK, odbor 
služby dopravní policie 

 
rozhodl 

 
o omezení obecného užívání silnice I. třídy částečným omezením silničního provozu a úpravou dopravního 
značení pro účel stavby  „I/11 Malá Štáhle - Václavov“ z důvodu opravy povrchu a vyrovnání svodidel.  
 
Podle § 39 odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích rozhodnutí       
o povolení uzavírky a nařízení objížďky obsahuje: 
 
 
Přesné označení uzavírky podle staničení             silnice I/11 v úseku Malá Štáhle – Václavov u Bruntálu       

km 202,821- 206,113 
dotčené komunikace,                                  částečná uzavírka, provoz bude řízen kyvadlově    
popřípadě místopisného průběhu:                       poučenými osobami 
 

Čj: MSK  96565/2017 
Sp. zn.: DSH/20637/2017/Böh 
 280.4 S5 
Vyřizuje: Mgr. Pavlína Böhmová 
Telefon: 595 622 506 
Fax: 595 622 143  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 28. 7. 2017 

Rozhodnutí 
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Doba trvání uzavírky:                                     od 31. 7. 2017 od 8:00 hod  
                                                                        do 10. 9. 2017 do 18:00 hod   
Stanovení trasy objížďky:                          objízdná trasa není nutná  
                            
Jméno pracovníka odpovědného                      za zhotovitele zástupce spol. BITUNOVA spol.s.r.o. 
za organizování a zabezpečení akce                  Petr Švec t.č. 724286650  

 
za dopravní značení zástupce společnosti PROZNAK-  
dopravní značení s.r.o. Ing. František Jůzl  
t.č. 602500921 

                                                                        
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 trasy veřejné osobní linkové dopravy a autobusové zastávky nebudou částečnou uzavírkou 
dotčeny. Zhotovitel po vyfrézování povrchu zajistí bezpečné nájezdy a výjezdy na staveniště.  
 
 
V dokumentaci je nutno upravit a doplnit dopravní značení: A 7a „ Nerovnost vozovky“; pracovní úsek bude 
nejdéle max. 400m.  
       
Podmínky k uzavírce silnice v souladu s § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích:  

1. žadatel provede označení omezení a přechodným dopravním značením dle Přílohy tohoto rozhodnutí, která 
byla odsouhlasena příslušným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství MSK, odbor služby dopravní policie 
čj. KRPT-163625/ČJ-2017-070206 ze dne 25. 7. 2017,  
 

2. dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými podmínkami pro umísťování dopravního značení, 
 

3. žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření a po ukončení 
prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu; pokud si 
bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení, zajistí ji 
žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie, žadatel zajistí přístup k sousedním nemovitostem, 

 
4. žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na silnici bude zahájeno nebo ukončeno v jiných 

termínech, než je uvedeno v tomto rozhodnutí, aby 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, 

 
 
Odůvodnění 
 
Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 25. 7. 2017, kterou podal žadatel. K žádosti byla 
doložena souhlasná stanoviska správce silnice I. třídy Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Policie ČR, 
Krajské ředitelství MSK, odbor služby dopravní policie, návrh přenosného dopravního značení a plná moc. 
   
Žádosti se vyhovuje za podmínek projednaných se všemi dotčenými. Podklady pro vydání rozhodnutí jsou 
součásti spisové dokumentace, která je uložena u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  
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Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 odst. 1) správního řádu podat odvolání do 15 dnů (ust. § 83 
odst. 1) správního řádu) ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy a to podáním u zdejšího odboru 
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava (ust. § 86 odst. 1) správního 
řádu). 

Podle § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích nemá včas podané a přípustné odvolání proti tomuto 
rozhodnutí odkladný účinek. 

 

„otisk úředního razítka“ 

 
 
 
 

 
 
 

 
Příloha: Dokumentace přechodného dopravního značení  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 
   
1.  PROZNAK – dopravní značení s.r.o., Bohumínská 789/63, 710 00 Ostrava 
2.  Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava  
3.  Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, Územní odbor Bruntál  
4.  Obec Malá Štáhle 26, 795 01 Rýmařov 1  
5.  Horní Václavov 69, Václavov u Bruntálu, 793 41 Václavov u Bruntálu  
6. Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Bruntál   
7. ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava  
8.  Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Bruntál 
9. Územní středisko záchranné služby MSK, Bruntál 

 
 
 
Mgr. Pavlína Böhmová  
referent pro silniční hospodářství 
odbor dopravy a chytrého regionu  
 




