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Žadatel:
STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, provozní jednotka Opava,
Krnovská 136, 747 07 Opava, IČ 60838744

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kravaře, odbor dopravy, vykonávající podle § 61 zák. č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením
§ 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
vydává jako věcně a místně příslušný správní orgán ve věci účastníků řízení:
1. STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, provozní jednotka Opava,
Krnovská 136, 747 07 Opava, IČ 60838744
2. SSMSK, středisko Opava, J. Davida 2, 747 21 Opava
3. Obec Sudice, náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice
rozhodnutí správního úřadu podle § 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 ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích:
Městský úřad Kravaře, odbor dopravy s předchozím souhlasem majetkového správce silnice
III/04614, kterou je Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava ze dne
18. 8. 2017 pod zn. SSMSK/22865/2017/OP-TSU/Je, obcí Sudice ze dne 6. 8. 2017 pod č. j.
414/2017 a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR DI Opava ze
dne 22. 8. 2017 pod č. j. KRPT-183921-1/ČJ-2017-070606-LH, vyhovuje žádosti ze dne
16. 8. 2017, kterou podala společnost STRABAG a. s., odštěpný závod Ostrava, oblast
Východ, provozní jednotka Opava, Krnovská 136, 747 07 Opava, IČ 60838744 a tímto
povoluje
podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
§ 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, omezení obecného užívání silnice III/04614 Sudice – státní
hranice v km 0,000 – 1,673 ve směru staničení (od křižovatky s MK Náměstí po státní hranice
ČR/PL) úplnou dlouhodobou uzavírkou silničního provozu z důvodu rekonstrukce
silnice III/04614 a ve smyslu ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů stanoví tyto podmínky:
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Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s. – pobočka Kravaře
č. účtu: 1846631329/0800

Úřední hodiny: Pondělí
Středa
Čtvrtek
Pátek

8:00 – 17:00
8:00 – 17:00
7:00 – 15:00
7:00 – 12:00
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1.
a)
b)
c)
d)

Druh uzavírky: úplná dlouhodobá
Uzavřený úsek: silnice III/04614 Sudice – státní hranice ČR/PL (1,7 km)
Termín: od 4. 9. 2017 do 30. 10. 2017
Místo uzavírky: sil. III/04614 v Sudicích v km 0,000 – 1,673 ve směru staničení (od
křižovatky s MK Náměstí po státní hranice ČR/PL)
e) Popis objížďky: objízdná trasa není stanovena
f) Omezení hromadné dopravy: nedoje k dotčení – nenachází se
2.

IZS bude vjezd povolen.

3.

Žadatel provede označení uzavírky a objížďky přechodným dopravním značením
stanoveným Městským úřadem Kravaře, odborem dopravy dne 29. 8. 2017 pod č. j.
MUKR 14368/2017, které bude provedeno dle odsouhlasené dokumentace přechodného
dopravního značení, které je přílohou rozhodnutí (1 x list formátu A3).

4.

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována v souladu se
zákonem o silničním provozu, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s
platnými TP č. 66 – III. vydání - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích (schváleno MD ČR č. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 3. 2015) a umístění
provede právnická osoba nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilostí.

5.

Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu uzavírky. Dále
zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů zdejšího úřadu nebo Policie ČR, pokud
bezpečnost a plynulost silničního provozu si vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního
značení oproti odsouhlasené dokumentaci.

6.

V případě, že nebude uzávěra, nebo v případě dřívějšího ukončení bude dopravní značení
uzávěry ihned odstraněno.

7.

Po ukončení uzávěry je žadatel povinen ihned uvést dopravní značení do původního
stavu. Ve smyslu obchodního zákoníku ručí za škody způsobené z titulu prováděné akce
správci silnice.

8.

Budou dodrženy požadavky Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava ze
dne 18. 8. 2017 pod zn. SSMSK/22865/2017/OP-TSU/Je.

9.

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.

10. Osobou odpovědnou za organizaci a zabezpečení akce v průběhu uzávěry je Radovan
Kroča, stavbyvedoucí fy. STRABAG a. s., tel: 602 537 405.
Odůvodnění
Rozhodnutí o povolení omezení provozu a úplné dlouhodobé uzávěry silnice III/04614 v km
0,000 – 1,673 provozního staničení (od křižovatky s MK Náměstí po státní hranice) bylo
vydáno na základě žádosti ze dne 16. 8. 2017, kterou podala společnost STRABAG a. s..
odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, provozní jednotka Opava, Krnovská 136, 747 07
Opava, IČ 60838744. Dne 25. 8. 2017 bylo zdejším odborem dopravy vydáno oznámení o
zahájení řízení a stanovena lhůta pro podání návrhů a námitek. Návrhy a námitky účastníků
řízení a dotčených orgánů k podkladům rozhodnutí nebyly vzneseny. Účastníkům řízení a
dotčeným orgánům byla v oznámení rovněž dána možnost seznámit se s podklady pro vydání
rozhodnutí. Protože jsou splněny zákonné podmínky pro udělení povolení, bylo žádosti
vyhověno v plném rozsahu při respektování podmínek majetkového správce silnice III/04614,
kterou je Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava, obcí Sudice, příslušného
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orgánu Policie ČR DI Opava ze dne 22. 8. 2017 č. j. KRPT-183921-1/ČJ-20176-070606-LH a
od dalšího odůvodnění se upouští v souladu s ustanovením § 68 odst. 4 zákona č. 500/2004
Sb., správního řádu.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do patnácti dnů ode dne doručení u
odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117,
702 18 Ostrava prostřednictvím zdejšího odboru dopravy.
Pokud účastníku řízení nebylo předmětné usnesení doručeno poštovním doručovatelem přímo
do vlastních rukou nebo bezprostředně po doručení prostřednictvím veřejné datové sítě
neotevřel datovou schránku, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo
v provozovně pošty nebo datové schránce, potom se za den doručení považuje desátý den od
tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí po uplynutí 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 řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení potřebný
počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Ing. Ivo Lasák
vedoucí odboru dopravy

„otisk úředního razítka“

Příloha:
1 x list formátu A3
Rozdělovník:
Účastníci řízení
STRABAG a. s.. odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, provozní jednotka Opava,
Krnovská 136, 747 07 Opava, IČ 60838744
SSMSK, středisko Opava, J. Davida 2, 747 21 Opava
Obec Sudice, náměstí P. Arnošta Jureczky 13, 747 25 Sudice
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Opava,
Hrnčířská 17, 746 25 Opava
Na vědomí
Hasičský záchranný sbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava
Územní středisko záchranné služba MSK Opava, územní odbor Opava, Olomoucká 86,
746 01 Opava

