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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle § 29 odst. 1) zákona o krajích přenesenou 
působnost stanovenou mu ustanovením § 40 odst. 3) písm. d) zákona o pozemních komunikacích a vyhláškou, 
jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle správního řádu, obdržel žádost, kterou podal ve věci 
vydání povolení omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami žadatel:  
 

TOMI – REMONT a.s. a.s., Dopravní a inženýrské stavby, IČ 25508571, Přemyslovka 2514/4 
v zastoupení Dopravní značení společnost TKAREB, Grudova 4, 747 05 Opava, IČ 43976522 
(dále v textu jen žadatel) 

 
 
V této souvislosti Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zdejší odbor oznamuje všem známým účastníkům 
řízení a dotčeným orgánům, že dnem podání žádosti bylo dle § 44 odst. 1) správního řádu zahájeno správní 
řízení ve věci omezení obecného užívání silnice podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky, 
pro účel stavby 
 
„Rekonstrukce železničního přejezdu P7885“  
  
Důvodem úplné uzavírky silnice I/56 je oprava železničního přejezdu. 
 
Podmínky uzavírky: 
 
Termín: 18. 8. 8:00 hod. – 20. 8. 3:00 hod 
     
objízdná trasa: byla projednána na ústním jednání konaného dne 20. 6. 2018 v souvislosti s rekonstrukcí 
silnice I/56, objížďka bude vedena obousměrně „severní“ trasou: III/4695 (Píšť) – II/466 (Píšť) – III/48619 
(Dolní Benešov); bude vyloučeno sjíždění vozidel >N2 (3,5t) z trasy (Kozmice, Vřesina, Závada) 
 
 
 
 

Čj: MSK 110742/2018 
Sp. zn.: DSH/19621/2018/Böh 
 280.4 S5 
Vyřizuje: Mgr. Pavlína Böhmová 
Telefon: 595 622 506 
Fax: 595 622 143  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 31. 7. 2018 

 
Oznámení o zahájení řízení  
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K žádosti byly shromážděny tyto podklady: dokumentace přechodného dopravního značení, stanovisko Krajské 
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie, stanovisko Ředitelství silnic a dálnic, 
správa Ostrava, stanovisko obce Kozmice, stanovisko dopravního úřadu KÚ MSK.   

 
 
 
Poučení  
 
Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko a jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po 
celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí.  
 
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout v sídle zdejšího úřadu – 28. října 117, Ostrava, 
kancelář č. E 107, odbor dopravy, oddělení silničního hospodářství (každý pracovní den - pondělí a středa od 
9:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od 9:00 do 14:30 hodin a pátek od 9:00 do 13:00 hod., nejlépe po 
předchozí telefonické domluvě). 
 
                                     
                      „otisk úředního razítka“  
 
Mgr. Pavlína Böhmová  
referent pro silniční hospodářství 
odbor dopravy a chytrého regionu   
 

Příloha: 

Návrh přechodného dopravního značení 

Rozdělovník 
1. Dopravní značení společnost TKAREB  
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava 
3.   Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie  
4. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, Územní odbor Opava 
5. Obec Kozmice 
6. Město Dolní Benešov 
7. Obec Vřesina 
8. Obec Píšť 
9. Obec Závada 
10. Obec Bohuslavice 
11. Město Hlučín 
12. Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Opava   
13. ARRIVA MORAVA a.s.  
14. TQM - holding, a.s. 

15. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava 
16. Územní středisko záchranné služby MSK, územní odbor Opava 
17. Koordinátor ODIS s.r.o. 
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