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ROZHODNUTÍ 

 
          Městský úřad Krnov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní 

úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle §  40 odst. 4 písm. a) zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních  komunikacích,  ve  znění   pozdějších   předpisů,  na základě 

žádosti podané dne 12. 5. 2019 a doplňované v průběhu řízení, dle ustanovení zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích § 24 ve  znění   pozdějších   předpisů a § 39 

vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se zákon o pozemních komunikacích provádí, v platném 

znění, vydává toto rozhodnutí, kterým  

 

p o v o l u j e 
 

žadateli: SILNICE MORAVA s.r.o. 

              Revoluční 904/30, 794 01 Krnov 

              IČ 25357352 

 

omezení obecného užívání částečnou a úplnou uzavírkou silnice  

  II/457   

při provádění stavby „Rekonstrukce a modernizace sil. II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“ 

. 

Omezení obecného užívání silnice bude provedeno v termínu a rozsahu:   

1.7.2019 – 30.9.2019  
- od křižovatky se silnicí III/45727 po křiž. se sil. III/45814 úplná uzavírka v délce 

4,010 km  

- od křiž. se silnicí III/45814  až Osoblaha po státní hranici částečná uzavírka v délce  

2,620 km. 

Po dobu úplné uzavírky dotčeného úseku silnice II/457 se nařizuje objížďka po silnici: 

- III/45726, III/45729  v trase Sádek, Hlinka, Osoblaha délky cca 7,200 km 

- III/45814, III/45722, III/45718, III/45717 ve směru od Osoblahy Bohušov, Dolní 

Povelice, Horní Povelice, Dívčí Hrad, Sádek délky cca 11,600 km. 
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K provedení omezení obecného užívání silnice se stanovují podmínky:        

                                                         
1) Dopravní značení a zařízení bude po dobu úplné uzavírky a objížďky instalováno  

v souladu s technickým předpisem TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst  

na pozemních komunikacích“, dle výkresu č. PDZ2019/06-06 projektu přechodného 

DZ a po dobu částečné uzavírky s užitím Schéma B/2, B/6 a  C/2, C/5  TP 66.  Projekt 

PDZ byl odsouhlaseno Policií ČR, Krajským ředitelstvím Moravskoslezského kraje, 

dopravním inspektorátem Bruntál dne 15.5.2019 a 19.5.2019 a MěÚ Krnov, odborem 

dopravy a silničního hospodářství.  

2) Na začátcích uzavřených úseků silnice bude umístěna orientační tabule s údaji dle § 39 

odst. 3, vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Světelné signalizační zařízení provedené po dobu částečné uzavírky bude seřízeno tak, 

aby nedocházelo k velkým prodlevám střídání dopravních směrů ve vztahu  

k omezování plynulosti provozu. Intervaly budou přizpůsobeny aktuální dopravní 

situaci. 

4) Dopravní značení a zařízení instalované v souvislosti s touto částečnou, úplnou  

uzavírkou a objížďkou bude ihned odstraněno a dopravní situace uvedena  

do předchozího stavu, jakmile pominou důvody k jejímu provedení. O opatřeních 

vyvolaných  v souvislosti se změnou termínů nebo jiných změnách bude žadatel 

neprodleně informovat zdejší silniční správní úřad a Národní dopravní informační 

centrum, tel. 596 663 556 (ndci@rsd.cz). 

5) Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení a zařízení v řádném stavu  

po celou dobu platnosti dopravního opatření. V případě, kdy bezpečnost a plynulost 

silničního provozu si vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení, zajistí žadatel  

jeho úpravu a doplnění dle pokynů zdejšího správního úřadu. 

6) Po dobu úplné uzavírky dotčeného úseku silnice II/457, dle souhlasu Krajského úřadu 

Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu v Ostravě, Dopravního 

úřadu ze dne 13. 6. 2019 budou spoje linky 852831 Krnov-Město Albrechtice-Dívčí 

Hrad-Bohušov-Osoblaha-Slezské Pavlovice a linky 852832 Krnov-Město Albrechtice-

Slezské Rudoltice-Rusín-Bohušov-Osoblaha-Slezské Pavlovice veřejné linkové 

dopravy používat provizorně upravenou plochu v prostoru zastávky Karlov  

na pozemku parc.č. 72/1 v k.ú. Nová Ves u Bohušova v obci Karlov, kde se budou 

autobusy otáčet a pojedou zpět přes Bohušov do Osoblahy. Posouzení provedené 

úpravy pro bezpečný provoz autobusů zajistí žadatel s dopravcem linkové dopravy 

spol. Transdev Morava s.r.o., Ostrava. 

7) V průběhu úplné uzavírky bude umožněna nezbytná obsluha silnici přilehlých 

nemovitostí.  
 

     Odpovědná osoba:  p. Petr Malohlava, mobil: 731 210 338 za žadatele. 

 

Účastníci řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 a odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád,  

ve znění pozdějších předpisů,  (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 

správního řádu jsou: 

 

- SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov,  IČ 25357352 

- Správa silnic Moravskoslezského kraje Ostrava,  p.o., IČ 00095711. 
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O d ů v o d n ě n í :    

 

      Městskému úřadu Krnov, odboru dopravy a silničního hospodářství, jako silničnímu 

správnímu úřadu obce s rozšířenou působností předložila dne 12. 5. 2019 společnost 

SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov,  IČ 25357352 zastoupená spol. 

DOMINOTRANS Opava s.r.o., Hlavní 88/129, 747 Opava, IČ 28647793 žádost o povolení 

omezení obecného užívání silnice II/457 uzavírkou při provádění stavby „Rekonstrukce  

a modernizace sil. II/457 Sádek – Osoblaha – hr. Polsko“. Žádost byla v průběhu řízení 

doplňována o podklady nezbytné k jejímu posouzení a dne 19. 6. 2019 bylo doloženo 

upřesnění rozsahu termínů realizace,  objízdné trasy a doplněn souhlas Krajského ředitelství 

Policie ČR, Dopravního inspektorátu Bruntál.  Omezení obecného užívání silnice je žádáno 

v termínu od 1. 7. 2019 – 30. 9. 2019 v rozsahu od křižovatky se silnicí III/45727 po křiž.  

se sil. III/45814 jako úplná uzavírka v délce 4,010 km a od křiž. se sil. III/45814  - Osoblaha 

po státní hranici částečná uzavírka v délce 2,620 km. Objížďka je řešena po silnici III/45726, 

III/45729 - Sádek, Hlinka, Osoblaha a ve směru od Osoblahy po silnici III/45814, III/45722, 

III/45718, III/45717 směr Bohušov, Dolní Povelice, Horní Povelice, Dívčí Hrad, Sádek. 

Objížďka v první trase je délky cca 7,200 km, ve druhé trase délky cca 11,600 km. Po dobu 

úplné uzavírky dle opatření a souhlasu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru 

dopravy a chytrého regionu v Ostravě, Dopravního úřadu ze dne 13. 6. 2019 budou spoje 

linky 852831 Krnov-Město Albrechtice-Dívčí Hrad-Bohušov-Osoblaha-Slezské Pavlovice  

a  linky 852832 Krnov-Město Albrechtice-Slezské Rudoltice-Rusín-Bohušov-Osoblaha-

Slezské Pavlovice veřejné linkové dopravy používat provizorně upravenou plochu v prostoru 

zastávky Karlov na pozemku parc.č. 72/1 v k.ú. Nová Ves u Bohušova v obci Karlov. Zde  

se budou   autobusy uvedených linek po dobu úplné uzavírky dotčeného úseku silnice II/457 

otáčet a pojedou zpět přes Bohušov do Osoblahy. K užití dopravního značení a dopravního 

zařízení po dobu realizace částečné a úplné uzavírky a v trasách nařízených objížděk byly 

stanoveny podmínky k jejich provedení a instalaci. K záměru bylo doloženo kladné vyjádření 

Policie ČR, Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje,  Dopravního inspektorátu Bruntál 

ze dne 15. 5. 2019 a ze dne 19. 6. 2019. 

 

      Silniční správní úřad projednal žádost ve správním řízení, v rámci kterého ve stanovených 

lhůtách nebyly ze strany účastníků řízení podány připomínky nebo jiné návrhy. Správním 

úřadem podle § 36 odst. 3 správního řádu byla dána účastníkům řízení možnost se seznámit  

se všemi podklady pro rozhodování a vyjádřit se k nim. Uvedené možnosti nebylo účastníky 

řízení využito. Účastníky řízení dle ustanovení § 27 odst. 1 a odst. 2  správního řádu,  

v souladu s ustanovením § 68 odst. 2 správního řádu jsou SILNICE MORAVA s.r.o., 

Revoluční 904/30, 794 01 Krnov,  IČ 25357352 a Správa silnic Moravskoslezského kraje 

Ostrava,  p.o..  

 

      Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky k povolení předmětného omezení 

silničního provozu uzavírkou a objížďkou dle ustanovení § 24, zákona č. 13/1997 Sb.,  

o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zdejším silničním správním 

úřadem bylo v souladu s uvedenými právními normami a se stanovením podmínek obvyklých 

pro omezení obecného užívání částečnou a úplnou uzavírkou a k provedení objížďky, 

z důvodů bezpečnosti silničního provozu rozhodnuto, jak je ve výroku uvedeno.  
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P o u č e n í : 

 

      Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat u Městského úřadu v Krnově, odboru dopravy  

a silničního hospodářství do l5 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Lhůta pro podání odvolání 

se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději 

však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno 

k vyzvednutí. Nerozhodne-li o odvolání podle § 87 správního řádu Městský úřad Krnov sám, 

bude odvolání předáno k rozhodnutí Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Odvolání 

musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu.                      

     Podle ustanovení § 24 odst. 4 zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,  

ve znění pozdějších předpisů, odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

                                                                                                
 

 

 

 

                                                                                  Ing. Roman Mondek 

                                                                                       vedoucí odboru 

                                                                         dopravy a silničního hospodářství 

 

 

 

 
 

Rozdělovník: 

  

Účastníci řízení: 

SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, cestou zmocněnce 

Správa silnic Moravskoslezského kraje Ostrava, zast.střed. Bruntál 

 

Dotčený orgán: 

Policie ČR,  KŘ MSK, DI Bruntál 

KÚ Moravskoslezského kraje Ostrava, odbor DaCHR, Dopravní úřad 

 

Na vědomí: 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje 

Transdev Morava s.r.o., Ostrava 

Koordinátor ODIS s.r.o., Ostrava 

Obec Osoblaha 

Obec Dívčí Hrad 

Obec Liptaň 

Obec Bohušov 

Obec Hlinka 

JSDI 

 

 

Příloha: PD PDZ 


		2019-06-25T09:04:01+0200




