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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle § 29 odst. 1) zákona o krajích i  přenesenou 
působnost stanovenou mu ustanovením § 40 odst. 3) písm. d) zákona o pozemních komunikacích ii 

a vyhláškou iii, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle správního řádu iv, ve věci povolení 
omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami, vydává v souladu s ust. § 24 zákona o pozemních 
komunikacích toto rozhodnutí: 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy po projednání dle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích, žadateli:  

 
KARETA spol.s.r.o., IČ 62360213, Krnovská 51, 792 01 Bruntál zastoupena společností 
DOMINOTRANS OPAVA s.r.o., IČ28647793, Hlavní 88/129, 747 06 Opava - Kylešovice 
(dále v textu jen žadatel) 
 

 
povoluje uzavírku silnice č. I/11  

pro účel stavby:  

„Oprava povrchu silnice I/11 průtah Malá Štáhle v km 201,844 – 202,819“ 
  
Důvodem omezení je oprava povrchu silnice. 

Místo uzavírky: částečná uzavírka silnice I/11 v průtahu obce Malá Štáhle 
 
Objízdná trasa: není nutná, provoz řízen pomocí SSZ 
 
Termín: 8. 5. – 30. 6. 2018 
  
Zodpovědná osoba za zabezpečení a organizaci akce: za společnost KARETA spol. s.r.o Lubomír Němec, 
t.č. 601215290 

 
Stanovení DZ v místě uzavírky a na trase objížďky: viz. Příloha 

 

Čj: MSK  68638/2018 
Sp. zn.: DSH/12526/2018/Böh 
 280.8 S5 
Vyřizuje: Mgr. Pavlína Böhmová 
Telefon: 595 622 506 
Fax: 595 622 143  
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 3. 4. 2018 

Rozhodnutí 
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Autobusová doprava nebude uzavírkou dotčena. 

 

Podmínky k uzavírce silnice v souladu s § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích:  

1. žadatel provede označení uzavírky a objížďky přechodným dopravním značením dle Přílohy tohoto 
rozhodnutí odsouhlasenou Policií ČR, DI Bruntál pod č.j. KRPT-102230/čj-2018-070106 ze dne             
1. 5. 2018,  

2. žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření a po 
ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního 
stavu, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost a 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, žadatel zajistí přístup k sousedním nemovitostem, 

3. dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy 
a technickými podmínkami pro umísťování dopravního značení, 

4. v případě, že dojde ke změně stanoveného termínu v tomto rozhodnutí, bude žadatel předem toto 
konzultovat se zdejším úřadem, 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 (paní Jana Petrášová tel. 596 663 556, e-mail: jana.petrasova@rsd.cz nebo 
ndic@rsd.cz; tel. 596 663 550-3). 

 
Odůvodnění 

Toto rozhodnutí je vydáno na základě žádosti, kterou podal zdejšímu silničnímu správnímu úřadu dnem 
doručení 30. 4. 2018 žadatel. 

K žádosti byly shromážděny tyto podklady: dokumentace přechodného dopravního značení, stanovisko PČR DI 
Bruntál a stanovisko Ředitelství silnic a dálnic, správa Ostrava. Žádosti se vyhovuje za podmínek stanovených 
policií a zdejším úřadem. Podklady pro vydání rozhodnutí jsou součásti spisové dokumentace, která je uložena 
u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.  

Poučení 

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

Podle § 24 odst. 4) správního řádu nemá včas podané a přípustné odvolání proti tomuto rozhodnutí odkladný 
účinek. 

 

           „otisk úředního razítka“ 

 
Mgr. Pavlína Böhmová  
referent pro silniční hospodářství 
odbor dopravy a chytrého regionu 
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Příloha: 

dokumentace přechodného dopravního značení 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník 
 

1. DOMINOTRANS OPAVA s.r.o  
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava,  
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, Územní odbor Bruntál  
4. Obec Malá Štáhle 
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Bruntál   
6. ARRIVA MORAVA a.s.  
7. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Bruntál 

 8.   Územní středisko záchranné služby MSK, územní odbor Bruntál 
 

 

 

 

 

 

                                                
i Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů 
ii Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
iii Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
iv Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
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Rýmařov

     Stavba :  Oprava sil. I/11  Malá Štáhle  v km 201,844-202,819       Částečná uzavírka

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Zhotovitel: KARETA s.r.o.  Krnovská  1877/51    Bruntál   

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Investor:  ŘSD ČR    Mojmírovců 5 , 709 81   Ostrava     

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    Datum: 23.4.2018             NZ: PDZ2018/04-06 Vypracoval:  Hrabec Pavel

  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silnice  I/11 Malá Štáhle

Přechodné dopravní značení 
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Hrana vyfrézovaného 
úseku bude barevně označena 

Místo opravy 

Tato situace je majetkem firmy Dominotrans Opava s.r.o. a nesmí být úžíván a šířen bez svolení majitele firmy Dominotrans Opava s.r.o. 
Dopravní značení bude umístěno dle zásad TP66 

 

DZ C14a - "Zařaď se do  
kolony projíždějících  
vozidel"  
bude umístěna z každé  
vedlejší kumunikace  
týkající se omezení 

  zarad se  


