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Rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“), jako věcně a místně příslušný silniční správní
úřad na základě žádosti společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice, zast. společností DAVOZ ZNAČKY s.r.o., IČ 29462223, se sídlem Bítov 106,
743 01 Bílovec (dále jen žadatel) ze dne 13. 8. 2021 a po projednání,

povoluje
žadateli podle § 24 ZoPK a v souladu s § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“)
omezení obecného užívání částečnou uzavírkou silnice I/67
z důvodu opravy povrchu silnice č. I/67.
Přesné určení uzavírky

Silnice I/67, k.ú. Karviná-město a k.ú. Ráj, silniční staničení km 10,5 –
12,3 (pomalé jízdní pruhy v úseku od okružní křižovatky s ul. Polská po
křižovatku s ul. tř. Osvobození) a sil. staničení km 13,1 – 13,3 (rampy
mimoúrovňové křižovatky se sil. I/59)
Vše dle přiložené dokumentace, Projekt: „OPRAVA SIL. I/67 V KARVINÉ
OD KŘ. TŘÍDY OSVOBOZENÍ PO OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKU SMĚR ČESKÝ
TĚŠÍN“, DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Červenec 2021, počet příloh 15

Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systémy řízení
kvality, environmentu
a bezpečnosti informací

Elektronický podpis - 14.9.2021
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Libor Částka
www.msk.cz

Vydal : PostSignum Qualified CA 4
Platnost do : 9.5.2022 09:47:22-000 +02:00

Čj.: MSK 113765/2021

Doba trvání uzavírky

Sp. zn.: DSH/18946/2021/Jan

15. 9. 2021 – 1. 10. 2021 – celkový termín
17. 9. 2021 – 20. 9. 2021 – I. etapa
20. 9. 2021 – 22. 9. 2021 – II. etapa
22. 9. 2021 – 25. 9. 2021 – IV. Etapa
26. 9. 2021 – 28. 9. 2021 – V. etapa
28. 9. 2021 – 30. 9. 2021 – VI. etapa
30. 9. 2021 – 1. 10. 2021 – VII. Etapa
Podrobný popis jednotlivých etap viz technická zpráva a výkresová
dokumentace

Stanovení trasy objížďky

Frézování vždy za provozu (pohyblivé pracovní místo).
Při uzavírce ramp mimoúrovňové křižovatky po dobu pokládky vedena
objízdná trasa po ul. Havířská a ul. Rudé armády/ tř. Osvobození.
Při znemožnění odbočení v jednotlivých křižovatkách vedeny objízdné
trasy po přilehlých místních komunikacích a sil. č. II/472.
Na sil. I/67 na průtahu Karvinou zachován obousměrný provoz v jednom
jízdním pruhu pro každý směr jízdy.
Podrobně viz přiložená technická zpráva a výkresová dokumentace

Osoba odpovědná za organizování
a zabezpečení akce (prací)

Zástupce spol. SWIETELSKY stavební s.r.o.
Přemysl Malý, tel.: 724 062 604

Stanovení DZ v místě uzavírky

Viz Příloha

Uzavírka si vyžádá dočasné přemístění a neobsloužení zastávek veřejné linkové osobní dopravy.
Uzavírkou budou dotčeny linky dopravců ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s.
Etapa 1.1 a 2.1 – zastávka Karviná, Fryštát, u žel. st. bude dočasně neobsloužena.
Etapa 3 – zastávka Karviná, Nové Město, obchodní dům bude ve směru na Český Těšín přemístěna na
náhradní označník na koci autobusového zálivu.
Etapa 4 – zastávka Karviná, Nové Město, obchodní dům bude dočasně neobsloužena.
Etapa 5 – zastávka Karviná, Fryštát, univerzita bude dočasně neobsloužena.
Etapa 6 a 7 – zastávka Karviná, Ráj, nemocnice bude dočasně neobsloužena.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích se pro toto rozhodnutí o omezení obecného
užívání silnice stanoví tyto podmínky:
1.

Žadatel je povinen informovat Koordinátora ODIS s.r.o. a dotčené dopravce o přesném termínu přesunu
a neobsloužení jednotlivých zastávek, a to min. 7 dní předem.

2.

Žadatel je povinen po ukončení prací, příp. změně harmonogramu, neprodleně informovat dopravce.
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3.

Žadatel provede označení uzavírky a objížďky přechodným dopravním značením dle stanovení
dopravního značení, které je přílohou tohoto rozhodnutí.

4.

Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku majetkového správce silnice I/67 Ředitelství silnic
a dálnic ČR čj. RSD-362257/2021-5 ze dne 11. 8. 2021, které je přílohou pro žadatele tohoto
rozhodnutí.

5.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy
a technickými podmínkami pro umisťování dopravního značení.

6.

Stávající dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením stanoveným
v rámci tohoto rozhodnutí, bude zneplatněno.

7.

Na začátku uzavírky bude umístěna orientační tabule s uvedením data zahájení a ukončení uzavírky,
název a sídlo právnické osoby, popř. jméno a bydliště fyzické osoby, na jejichž žádost byla uzavírka
povolena.

8.

Žadatel je povinen zajistit přístup k sousedním nemovitostem a současně povinen udržovat předepsané
dopravní značení po celou dobu dopravního opatření ve funkčním stavu, v čistotě, a dbát na jeho
správné umístění. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající
uvedeno do původního stavu (zejména obnoveno vodorovné dopravní značení – uspořádání jízdy
v jízdních pruzích). Pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo
doplnění dopravního značení, zajistí ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie.

9.

Vlastníci přilehlých nemovitostí budou v dostatečném předstihu vyrozuměni o době trvání omezení
příjezdu.

10.

Napojení jednotlivých vrstev vozovky po frézování bude provedeno plynule.

11.

V případě, že dojde ke změně (upřesnění) termínu stanoveného v tomto rozhodnutí, bude žadatel
informovat všechny dotčené (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
O uzavírce a objížďce rozhoduje příslušný silniční správní úřad na základě žádosti osoby, v jejímž zájmu má
dojít k uzavírce. Příslušný silniční správní úřad žádost projedná s vlastníkem pozemní komunikace, která má
být uzavřena, a s vlastníkem pozemní komunikace, po níž má být vedena objížďka; s obcí, na jejímž
zastavěném území má být povolena uzavírka nebo nařízena objížďka; s provozovatelem dráhy, jde-li
o pozemní komunikaci, na níž je umístěna dráha; s Policií České republiky, má-li objízdná trasa vést po silnici,
místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci - § 24 odst. 2 ZoPK.
Krajský úřad shromáždil tyto podklady pro rozhodnutí – žádost, plnou moc pro zastupování, návrh trasy
objížďky včetně grafické přílohy (v podrobnosti dopravního značení) odsouhlasený Policií ČR, technickou
zprávu s harmonogramem prací, stanoviska dotčených dopravních úřadů, vyjádření vlastníka silnice I. třídy,
vyjádření vlastníka silnice II. třídy a vyjádření města Karviné. Vzhledem ke skutečnosti, že objížďka byla
navržena v zastavěném území obce - § 24 odst. 2 ZoPK - silniční správní úřad opatřením ze dne 27. 8. 2021
seznámil s návrhem vlastníky (správce) dotčených pozemních komunikací, obec, a uvědomil dotčené, že mají
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.
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Předmět podané žádosti krajský úřad tedy posoudil a projednal jako žádost o povolení částečné uzavírky
silnice č. I/67 podle § 24 ZoPK a § 39 Vyhlášky. Žádost splnila základní náležitosti stanovené § 39 odst. 1,
Vyhlášky a byla projednána shora popsaným postupem. Součástí rozhodnutí ve věci je stanovení dopravního
značení v místě uzavírky a na trase objížďky (§39/4f Vyhlášky).

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

Přílohy
Návrh přechodného dopravního značení, DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Červenec 2021, 14x výkres
Technická zpráva

Příloha pro žadatele
Návrh přechodného dopravního značení, DAVOZ ZNAČKY s.r.o., Červenec 2021, 14x výkres
Technická zpráva
Stanovisko ŘSD ČR, správy Ostrava čj. RSD-362257/2021-5 ze dne 11. 8. 2021

Rozdělovník
Účastníci řízení:
- DAVOZ ZNAČKY s.r.o., IČ 29462223 – ID DS: a6iq5qn
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava – ID DS: zjq4rhz
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná – ID DS: jytk8nr
- Statutární město Karviná – ID DS: es5bv8q
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Dotčené orgány:
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Karviná, DI – ID DS: n5hai7v
- Dopravní úřad Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – zde
- Magistrát města Karviné, silniční správní úřad – ID DS: es5bv8q
- Magistrát města Karviné, dopravní úřad – ID DS: es5bv8q
Na vědomí:
- Koordinátor ODIS, s.r.o., ID DS: 24tgfvk
- ČSAD Karviná, ID DS: wfzdmnc
- ČSAD Havířov a.s. – ID DS: yw2dmke
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – ID DS: spdaive
- Zdravotnická záchranná služba MSK, příspěvková organizace – ID DS: muamahn
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