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Rozhodnutí
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. spol. FREKOMOS s.r.o., IČ 61942618, se sídlem Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí
zast. na základě plné moci spol. Značky Morava a.s., IČ 25865871, se sídlem Brantice 430, 793 93
Brantice
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IČ 65993390, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711, Úprkova 795/1, 702 23
Ostrava
4. Gypstrend s.r.o., IČ 60322616, Stiborská 790, 747 27 Kobeřice
5. Správa železnic, s.o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
6. obec Hněvošice, IČ 00300071, Opavská 170, 747 35 Hněvošice
7. obec Služovice, IČ 00300675, Služovice 135, 747 28 Štěpánkovice
8. Statutární město Opava, IČ 00300535, Horní náměstí 69, 746 01 Opava
9. obec Chlebičov, IČ 00533947, Hlavní 65, 747 31 Chlebičov
10. obec Velké Hoštice, IČ 00300845, Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice
11. město Kravaře, IČ 00300292, Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře 1
12. obec Štěpánkovice, IČ 00300756, Slezská 520/13, 747 28 Štěpánkovice
13. obec Kobeřice, IČ 00300241, Hlučínská 888, 747 27 Kobeřice
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toto rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje na základě žádosti spol. FREKOMOS s.r.o., IČ 61942618, se sídlem
Železničního vojska 1381, 757 01 Valašské Meziříčí zast. na základě plné moci spol. Značky Morava a.s., IČ
25865871, se sídlem Brantice 430, 793 93 Brantice ze dne 23. 04. 2021 a po projednání,

povoluje
žadateli podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů omezení obecného užívání
sil. č. I/46 v úseku km staničení 125,978 – 127,707 v místě mezi Hněvošicemi a Kobeřicemi, k. ú. Hněvošice a
k. ú. Kobeřice ve Slezsku částečnou a úplnou uzavírkou silničního provozu současně se stanovením trasy
objížďky a se stanovením přechodného dopravního značení v místě uzavírky a to:
přesné označení uzavírky Částečná a úplná uzavírka sil. č. I/46 v úseku km staničení 125,978 –
podle staničení dotčené
127,707 v místě mezi Hněvošicemi a Kobeřicemi, k. ú. Hněvošice a k. ú.
komunikace, popřípadě
Kobeřice ve Slezsku
místopisného průběhu
29. 05. 2021 – 06. 06. 2021
29. 05. 2021 – 30. 05. 2021 – částečná uzavírka, frézování úseku, posuvné
pracovní místo – viz. příloha 1
doba trvání uzavírky

31. 05. 2021 – 04. 06. 2021 – úplná uzavírka předmětného úseku,
pokládka – REMIX – viz. příloha 2
05. 06. 2021 – 06. 06. 2021 – částečná uzavírka, dokončovací práce,
posuvné pracovní místo – viz. příloha 1
Objízdná trasa v termínu 31. 05. 2021 – 04. 06. 2021 – úplná
uzavírka
Sil. I/46 Hněvošice – sil. III/0468 Pusté Jakartice – sil. I/56 Velké Hoštice – sil.
II/467 Kravaře – zpět na sil. I/46 Kobeřice

stanovení trasy objížďky

Objízdná trasa v termínu 29. 05. 2021 – 30. 05. 2021 a 05. 06. 2021
– 06. 06. 2021 – částečná uzavírka
Obousměrný provoz veden po sil. I/46 ve zbylé šíři komunikace v místě
dopravní závady, délka pracovního místa max. 50 m
Grafická příloha (stanovení trasy objížďky a dočasného dopravního značení
viz. příloha č. 1, 2)

Jméno, popřípadě jména
a příjmení pracovníka
odpovědného za
organizování a
zabezpečení akce (prací)
umístění zastávky
linkové osobní dopravy,
pokud si uzavírka vyžádá
její dočasné přemístění

zástupce spol. spol. FREKOMOS s.r.o.
Ing. Stanislav Vávra, tel. +420 724 710 736, email: vavra@frekomos.cz
spol. FREKOMOS s.r.o., IČ 61942618, Železničního vojska 1381, 757 01
Valašské Meziříčí
Nestanovuje se
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Přílohy č. 1, 2 (součást tohoto rozhodnutí)

V souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích se pro uzavírku silnice stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel provede označení uzavírky přechodným dopravním značením dle přílohy č. 1, 2, 3 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. Ve dnech, kdy budou stavební práce zastaveny, bude omezení provozu ihned zrušeno nebo bude
silniční provoz omezen jen v nezbytném rozsahu.
6. 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 prací 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.
7. 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.
8. V případě, že dojde ke změně (upřesnění) termínu stanoveného v tomto rozhodnutí, bude žadatel
informovat všechny dotčené orgány (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).

Odůvodnění
Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 23. 04. 2021 podané pod č. j. MSK 53733/2021
žadatelem. Opatřením ze dne 28. 04. 2021 pod č. j. MSK 55214/2021 zdejší silniční správní úřad oznámil
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci povolení omezení obecného
užívání sil. č. I/46 v úseku km staničení 125,978 – 127,707 v místě mezi Hněvošicemi a Kobeřicemi, k. ú.
Hněvošice a k. ú. Kobeřice ve Slezsku, částečnou a úplnou uzavírkou silničního provozu současně se
stanovením přechodného dopravního značení a trasou objížďky.
Žádost byla v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích 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, s provozovatelem dráhy,
protože jde o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha, a Policií České republiky.
K žádosti byly shromážděny tyto podklady pro rozhodnutí: žádost s návrhem trasy objížďky včetně grafické
přílohy (v podrobnosti dopravního značení), plná moc, HMG prací, stanovisko PČR, Krajského ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, DI Opava, č. j. KRPT-86948-1/ČJ-2021-070606-02 ze dne 09. 05. 2021, souhlas
obce Hněvošice, souhlas obce Chlebičov, souhlas statutárního města Opavy, č. j. MMOP 48785/2021, souhlas
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obce Velké Hoštice, č. j. 133/2021, souhlas obce Kobeřice, č. j. OK 644/2021, souhlas obce Služovice, souhlas
obce Štěpánkovice, č. j. 452/2021, souhlasné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, č. j.
RSD-309093/2021 a souhlas Správy silnic Moravskoslezského kraje, středisko Opava, zn.
SSMSK/10869/2021/OP-TSU/Je.
Jelikož zdejší správní orgán neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto rozhodnutí, přistoupil k jeho
vydání.

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 zákona o pozemních komunikacích).

Ing. Libor Částka
vedoucí oddělení silničního hospodářství
Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Markem Skoblejem
referentem pro silniční hospodářství

Přílohy:
Příloha č. 1 – PDZ frézování úseku
Příloha č. 2 – PDZ pokládka
Příloha č. 3 – Stanovisko PČR

Rozdělovník
Účastníci řízení: (datovou schránkou)
1. dle výrokové části tohoto rozhodnutí

Dotčené orgány: (datovou schránkou)
2. Krajské ředitelství policie MSK, dopravní inspektorát Opava, Hrnčířská 17, 746 25 Opava
3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, oddělení dopravy – dopravní úřad, 28. října
117, 702 18 Ostrava
4. Magistrát města Opavy, silniční správní úřad, Horní náměstí 69, Opava, 746 01 Opava

Na vědomí: (datovou schránkou)
5. Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava
6. Zdravotnická záchranná služba MSK, příspěvková organizace, Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava
7. Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
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