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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle ust. § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ust. § 40, odst. 3) zákona 
č. 13/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoPK“) 
a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů (dále „Vyhláška“), vydává jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle zákona 
č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále „Správní řád“) ve věci omezení 
obecného užívání pozemních komunikací včetně stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase 
objížďky podle §24 ZoPK a účastníků řízení: 

1. Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., Na Stuchlíkovci 628/, 73514 Orlová IČO: 67341241  

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava,  

3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 23 
Ostrava,  

4. Město Šenov Radniční náměstí 300, Šenov 739 34  

5. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8 702 00 Ostrava Moravská Ostrava 

toto rozhodnutí 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě žádosti kterou podal Organizační výbor GRACIA ČEZ - EDĚ, z. 
s., Na Stuchlíkovci 628/, 73514 Orlová IČO: 67341241 (dále jen „Žadatel“) a po projednání, 

p o v o l u j e 

 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:  
Čj.: MSK  57521/2022 
Sp. zn.: DSH/8633/2022/Kol 
 280.8 S5   N 
Vyřizuje: Ing. Pavel Kolář 
Telefon: 595 622 163 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 25. 4. 2022 

Rozhodnutí 
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žadateli podle § 24 ZoPK a v souladu s § 39 odst. 4 vyhlášky omezení obecného užívání sil. I/11 km 292,8 až 
299,6 v extravilánu obce Ostrava, k.ú. Radvanice, k.ú. Bartovice, k.ú. Šenov u Ostravy, úplnou uzavírkou 
silničního provozu současně se stanovením trasy objížďky a se stanovením dopravního značení v místě uzavírky 
a na trase objížďky a to: 

přesné označení uzavírky 
podle staničení dotčené 
komunikace, popřípadě 
místopisného průběhu 

Úplná uzavírka sil. I/11 km 292,8 až 299,6 v extravilánu obce 

Ostrava, k.ú. Radvanice, k.ú. Bartovice, k.ú. Šenov u Ostravy; jedná 

se o uzavírku jednosměrnou (resp. jízdní pás Havířov/Šenov – 

Ostrava) 

doba trvání uzavírky 30. 4. 2022 7:00 až 14:00 

stanovení trasy objížďky 

Objízdná trasa  

Po silnici č. I/59 a II/479, dle přílohy č. 1 

Tato objízdná je stanovena pro všechny typy vozidel. 

Jméno, popřípadě jména a 
příjmení pracovníka 
odpovědného za 
organizování a zabezpečení 
akce (prací) 

GRACIA ČEZ - EDĚ, z. s., Na Stuchlíkovci 628/, 73514 Orlová IČO: 

67341241  
Tomáš Hanák, velitel trati, Hornická 665, Albrechtice,735 43, 603851297  
 

umístění zastávky linkové 
osobní dopravy, pokud si 
uzavírka vyžádá její dočasné 
přemístění 

Nestanovuje se 

stanovení dopravního 
značení v místě uzavírky a 
na trase objížďky 

Příloha č. 1 (součást tohoto rozhodnutí) 

V souladu s § 24 odst. 4 ZoPK se pro uzavírku silnice stanoví tyto podmínky: 

1. Žadatel provede označení uzavírky a trasy objížďky přechodným dopravním značením dle přílohy č. 1 
a podmínek tohoto rozhodnutí. 

2. Dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou. 
3. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy 

a technickými podmínkami pro umisťování dopravního značení.  
4. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním 

značením, bude dočasně zneplatněno, tj. zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, 
kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost. 

5. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření 
ve funkčním stavu, v čistotě, a dbát na jeho správné umístění. Bude zajištěna jeho funkce, včasná 
viditelnost, rozpoznatelnost vč. zajištění proti nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek. 
Po ukončení akce bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno 
do původního stavu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu. Pokud si 
bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení, zajistí 
ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie. 

6. Žadatel je povinen nahlásit zahájení dopravního omezení 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.  
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7. V případě, že dojde ke změně (upřesnění) termínu stanoveného v tomto rozhodnutí, bude žadatel 
informovat všechny subjekty (viz. Rozdělovník) a současně tuto informaci bezodkladně sdělí na Národní 
dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz (Jana Petrášová tel. 
596 663 556, e-mail: jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 596 663 550-3). 

8. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy na místě akce 
společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení. Instalace příslušného 
dopravního značení proběhne bezprostředně před započetím akce. Přechodné dopravní značení bude 
umístěno na samostatné sloupky nikoli na sloupky stávajícího dopravního značení. 
 

Odůvodnění 
Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 13. 04. 2022. Opatřením ze dne 14. 04. 2022 pod č. j. 
MSK 54111/2022 zdejší silniční správní úřad oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení 
správního řízení ve věci povolení omezení obecného užívání sil. I/11 úplnou uzavírkou silničního provozu 
současně se stanovením dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky. 

Žádost byla v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 ZoPK projednána s vlastníkem pozemní komunikace, která je 
uzavřena, s vlastníky pozemních komunikací, po kterých jsou vedeny objížďky, s obcemi, na jejíchž zastavěném 
území je povolena uzavírka nebo nařízeny objížďky a Policií České republiky. 

K žádosti byly shromážděny tyto podklady pro rozhodnutí: žádost s návrhem trasy objížďky včetně grafické 
přílohy (v podrobnosti dopravního značení), stanovisko PČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského 
kraje, DI Ostrava č. j. KRPT-44448- 5/ČJ-2022-0700DP. 

V řízení nebyly podány žádné návrhy ani připomínky, a silniční správní úřad se rozhodl žádosti vyhovět.  

 

Poučení 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů (§ 83 odst. 1 
správního řádu) ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, a to podáním u Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava (§ 86 odst. 1 správního řádu). 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 ZoPK). 

Ing. Libor Částka  
vedoucí oddělení silničního hospodářství  

Přílohy: 
Příloha č. 1 – DIO, úplná uzavírka – přechodná úprava provozu 

Rozdělovník 
 
Účastníci řízení: - dle výrokové části rozhodnutí 

Dotčené orgány:  

1. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Ostrava,  

2. Městský úřad Šenov - silniční správní úřad  
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3. Magistrát města Ostravy - silniční správní úřad  
 

 

Na vědomí: 

4. Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava, ID DS: spdaive, 

5. Zdravotnická záchranná služba MSK, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava, ID 
DS: muamahn, 

6. Koordinátor ODIS s. r. o., IČ 64613895, 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, ID 
DS: 24tgfvk, 

7. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, oddělení dopravy – dopravní úřad, 28. října 
117, 702 18 Ostrava, 
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