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Další účastníci řízení : 
-------------------------------- 
Moravskoslezský kraj -zastoupen 
Správou silnic Moravskoslezského kraje – středisko Opava 
 

Česká republika-zastoupena 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR – správa Ostrava 
 

Město Dolní Benešov 
Hájecká 65, 747 22  Dolní Benešov 
 

Město Hlučín 
Mírové náměstí 24/23, 748 01  Hlučín 
 

Obec Kozmice 
Poručíka Hoši 528/2c, 747 11  Kozmice 
 

Obec Vřesina 
21. dubna 247/1, 747 20  Vřesina 
 

Obec Píšť 
Opavská 58/2, 747 18  Píšť 
 

Obec Závada 
Závada 106, 747 19  Závada 
 

Obec Bohuslavice 
Poštovní 119, 747 19  Bohuslavice 
 
 

Omezení obecného užívání pozemní komunikace její uzávěrou  
 

 

R o z h o d n u t í  
------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 Odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín, jako příslušný silniční správní 
úřad ve smyslu ustanovení § 40 odst. 4 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů a zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, po projednání žádosti SEKNE spol. s r.o. Ostrava ze dne 
21.6.2017 s příslušným orgánem Policie ČR (stanovisko Dopravního inspektorátu v Opavě č.j.KRPT-152165-
1/ČJ-2017-070606-PV ze dne 10.7.2017) v souladu s ustanovením § 24 odst.2 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává dle ust. § 67 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, rozhodnutí, 
kterým  
 

p o v o l u j e 
 

omezení obecného užívání uzávěrou silnice III/46819 včetně stanovení objízdné trasy takto :  
 
 
Uzavřená silnice : III/46819  v km  : 0,433  
 
Místo uzávěry : Dolní Benešov, ul. Nádražní –křížení přes železniční trať Opava,východ - Hlučín 
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Důvod uzávěry : stavební práce – modernizace žel.přejezdu v km 8,130 trati Opava,východ - Hlučín 
 
Druh uzávěry : úplná dlouhodobá 
 
Termín uzávěry : 12.8.2017   (06:00 hod)    –       19.8.2017    (18:00 hod.) 
 
Trasa objíždky            : ve směru na Bohuslavice – po silnici I/56 z Dolního Benešova přes Kozmice na 

Hlučín; v Hlučíně odbočením vlevo po silnici II/469 směr Vřesina; v části Hlučín-
Darkovičky odbočením vlevo po silnici III/ 4695 přes obec Vřesina pokračováním 
rovně do obce Píšť; v Píšti odbočením vlevo po silnici II/466 dále na silnici 
III/46819 směrem přes obec Závada do obce Bohuslavice a dále pokračováním po 
silnici III/46819 zpět do Dolního Benešova; dtto v opačném směru     

 

Délka uzávěry : 0,050 km  
 

Délka objíždky : 25,000 km  
 

Délka prac.úseku : 50 m  
 
Přemístění zastávek linkové osobní dopravy : nestanoví se, žadatel zajistí průjezd autobusů  
       veřejné linkové dopravy přes uzavřený úsek  
       komunikace 
 
Odpovědný pracovník :  Tibor Vido 
 

 zaměstnavatel :  TOMI-REMONT a.s. 
    (IČ 255 08 571) 
 

 adresa pracoviště :  Přemyslovka 2514/4   tel: 602 635 268 
    796 01  Prostějov 
 

      
 
 Podmínky rozhodnutí :  

 1. Dopravní značení pro omezení silničního provozu instalované v rámci uzávěry bude provedeno dle 
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaného v souladu se 
zák.č.361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, odborem výstavby - oddělení silničního 
hospodářství Městského úřadu Hlučín dne 14.7.2017 pod č.j. HLUC/34495/2017/OSH/VL.  

 2. Instalace přechodného dopravního značení bude provedena na náklady žadatele, který rovněž zodpovídá 
za řádný stav dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky pozemní komunikace. 

 3. Žadatel je bezprostředně před začátkem uzávěry povinen zabezpečit prohlídku objízdné trasy a odstranit 
případné zjištěné nedostatky. Dotčenou pozemní komunikaci je pak možno uzavřít až těsně před 
zahájením povolené činnosti.  

 4. Žadatel je v případě, že se jedná o uzávěru pozemní komunikace z důvodu provádění stavebních prací 
delších než 3 dny, povinen umístit na začátku uzávěry orientační tabuli s uvedením dat zahájení 
a ukončení uzavírky a název a sídlo u právnických osob, příp. jméno a adresu u fyzických osob. 

 5. Žadatel zajistí, aby během konání uzávěry pozemní komunikace byly splněny všechny požadavky 
stanovené dotčenými organizacemi a orgány státní správy v rámci projednávání předmětné uzávěry.  

 6. Žadatel je povinen učinit veškerá opatření ke zkrácení doby uzávěry. V případě uzávěry provedené 
z důvodu stavebních prací je bezpodmínečně nutné dodržet časový průběh (harmonogram) jednotlivých 
prací. 

 7. Přechodné dopravní značení instalované v rámci uzávěry bude po jejím ukončení ihned odstraněno. 
 8. Zástupcům MÚ Hlučín a Policie ČR KŘ DI Opava zůstává právo vydání doplňujících podmínek rozhodnutí 

pro případ, že si to bude vyžadovat obecný zájem. 
 
  Upozorňujeme na skutečnost, že v případě neoznačení uzávěry nebo objízdné trasy stanoveným 
přechodným dopravním značením či nedodržování výše stanovených podmínek rozhodnutí je možno v souladu 
s ustanovením zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč.  
 
 
Odůvodnění : 

 Dne 21.6.2017 byla Městskému úřadu Hlučín, odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství 
doručena žádost firmy TOMI-REMONT a.s. se sídlem v Prostějově, ul. Přemyslovka 4, kterou zastupuje 
společnost SEKNE, spol. s r.o. se sídlem v Ostravě,  ul. Vratimovská 77, o vydání povolení k omezení 
obecného užívání silnice III/46819 v obci Dolní Benešov v místě křížení železniční tratě Opava,východ - Hlučín 
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její uzávěrou z důvodu modernizace železničního přejezdu na ul. Nádražní ve dnech 12.8.2017 – 19.8.2017.  
 Dne 4.7.2017 proto zdejší odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství, jako příslušný správní orgán 
ve smyslu ustanovení § 40 zák.č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a zák. 
č.500/2004 Sb., správní řád, odeslal v souladu s ust. § 24 odst.2 písm.d) předložený návrh Policii České 
republiky k projednání. 
 
Po obdržení stanoviska Policie ČR – DI Opava správní orgán dne 19.7.2017 oznámil v souladu s ustanovením 
§ 47 zák.č. 500/2004 Sb., správní řád, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy 
zahájení řízení a pro uplatnění případných námitek či připomínek k podanému návrhu stanovil lhůtu do 
25.7.2017. Účastnící řízení uplatnili své připomínky k předloženému návrhu zápisem do protokolu při ústním 
projednání, které se konalo dne 25.7.2017 za přítomnisti silničního správního úřadu a příslušného dopravního 
úřadu. 
 Vzhledem ke skutečnosti, že v provedeném řízení odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství 
Městského úřadu Hlučín, jako příslušný silniční správní úřad, zjistil, že po provedeném řízení a projednání 
návrhu s účastníky řízení jsou splněny veškeré zákonné podmínky pro udělení povolení, přistoupil k vydání 
rozhodnutí, kterým omezení obecného užívání pozemní komunikace její uzávěrou, v rozsahu dle předloženého 
návrhu, povolil.  
 
 
 
Poučení o odvolání : 

 Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje prostřednictvím zdejšího odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství. 
 Odvolání proti rozhodnutí však nemá v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 písm. b zák.č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. 
 
 
 
         „otisk úředního razítka“ 
 
         v.r. 
 Eva Lasáková 
 referent  
 odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství 
 
 
 
 
 

 
Dále obdrží : 
 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu,  
Městský úřad Hlučín, odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství 
Policie České republiky, Krajské ředitelství, dopravní inspektorát Opava,  
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, pracoviště Opava 
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, pracoviště Opava 
ARRIVA MORAVA a.s. 
TQM - holding s.r.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEL. : 595 020 211 
FAX : 595 043 238 
E-MAIL : podatelna@hlucin.cz 

BANKOVNÍ SPOJENÍ : 
Česká spořitelna, a.s. v Opavě, pobočka Hlučín 
č.ú. 19-1843589399/0800 

IČ 00300063 
 
www.hlucin.cz 
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