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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 zákon o pozemních komunikacích), jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad na základě žádosti společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.,
IČ 25317628, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, odštěpný závod Ostrava, Palackého 105, 702 00 Ostrava
zast. společností SEKNE, spol. s r.o., IČ 62363701, se sídlem Hamerská 304/12, 772 00 Olomouc (dále jen
žadatel) ze dne 12. 10. 2018 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 částečnou uzavírkou silnice I/68
z důvodu souvislé opravy povrchu silnice I/68
Místo uzavírky:

Úplná uzavírka silnice I/68 Třinec místní část Nebory v úseku mezi
stávající stykovou křižovatkou sil. I/68 se sil. I/11J a mimoúrovňovou
křižovatkou sil. I/68 s přeložkou sil. I/11.

Termín:

Úplná uzavírka: od 5. 11. 2018 do 11. 11. 2018
5. 11. 2018 - 9. 11. 2018 - úplná uzavírka mimo vozidel s povolením
stavby, BUS a IZS
10. 11. 2018 od 7:00 - 11. 11. 2018 do 17:00 - úplná uzavírka vč. BUS

Objízdná trasa:
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Zodpovědná osoba za

Zástupce spol. FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zabezpečení a organizaci akce

Ing. Lucie Banašová tel.: 702 030 125

Stanovení DZ v místě uzavírky

Viz Příloha

Po dobu uzavírky nebudou obslouženy autobusové zastávky „Třinec, Oldřichovice, Na Tyrské“, „Třinec,
Nebory, na Dušinci“, „Třinec, Nebory, Sojka“, „Třinec, Nebory, škola“, „Třinec, Nebory, hranice“.
Linky veřejné linkové osobní dopravy dotčené úplnou uzavírkou: 871748, 871750, 871751, 862776

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

Po dobu uzavírky bude sneseno veškeré přechodné dopravní značení povolené zdejším úřadem
s termínem do 30. 11. 2018 v rámci opravy mostu ev. č. 11-175 v Třinci Oldřichovicích a realizovaným
společností EUROVIA CS, a.s – kontaktní osoba Ing. Miroslav Plaskura, tel. 602 764 857,

e-mail:

miroslav.plaskura@eurovia.cz. Zejména bude sneseno veškeré přechodné dopravní značení zakazující
vjezd pro vozidla nad 12 t na objízdnou trasu na silnici I/11J.
2.

Žadatel je povinen o tomto opatření v maximálním možném předstihu informovat cestující veřejnost.

3.

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

4.

Žadatel provede označení uzavírky a objížďky přechodným dopravním značením dle Přílohy tohoto
rozhodnutí.

5.

Budou

dodrženy

podmínky

uvedené

ve

stanovisku

Policie

ČR,

Krajského

ředitelství

policie

Moravskoslezského kraje, územního odboru Frýdek-Místek, dopravního inspektorátu Třinec čj. KRPT249051-2/ČJ-2018-070208 ze dne 2. 11. 2018, které je přílohou pro žadatele tohoto rozhodnutí.
6.

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

7.

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

8.

Dopravní značení na silnici I/11 bude provedeno oboustranně.

9.

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.

10.

Žadatel je 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, 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.

11.

Po celou dobu dopravního omezení musí být zajištěn přístup k sousedním nemovitostem.
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Vlastníci přilehlých nemovitostí budou v dostatečném předstihu vyrozuměni o době trvání omezení
příjezdu.

13.

Napojení jednotlivých vrstev vozovky po frézování bude provedeno plynule.

14.

Bude obnoveno vodorovné dopravní značení.

15.

V případě, že dojde ke změně termínu stanoveného 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 (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 12. 10. 2018, kterou podal žadatel. K žádosti byly
shromážděny tyto podklady: výkresy přechodného dopravního značení, plná moc pro zastupování
a podmíněné souhlasné vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územního
odboru

Frýdek-Místek,

dopravního

inspektorátu

Třinec

čj. KRPT-249051-2/ČJ-2018-070208

ze dne

2. 11. 2018. Žádost byla souhlasně projednána na jednání konaném dne 1. 11. 2018. Při respektování
podmínek stanovených zdejším úřadem a podmínek uvedených ve výše uvedeném vyjádření Policie ČR se
žádosti vyhovuje v plném rozsahu. Podklady pro vydání rozhodnutí jsou součásti spisové dokumentace, která
je uložena u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

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. Patrik Janota
referent pro silniční hospodářství

„otisk úředního razítka“

odboru dopravy a chytrého regionu

Příloha
Dokumentace přechodného dopravního značení
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Příloha pro žadatele
Dokumentace přechodného dopravního značení
Stanovisko Policie ČR, DI Třinec KRPT-249051-2/ČJ-2018-070208 ze dne 2. 11. 2018

Rozdělovník
Účastníci řízení:
-

SEKNE, spol. s r.o., IČ 62363701 – ID DS: nppsei2

-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava – ID DS: zjq4rhz

-

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek – ID DS:
jytk8nr

-

Statutární město Třinec, IČ 00297313 – ID DS: 4anbqsj

-

EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924 – ID DS: bjpdzta

Dotčené orgány:
-

Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Frýdek-Místek, DI Třinec – ID DS: n5hai7v

-

Dopravní úřad Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – zde

-

Magistrát města Třince – ID DS: 4anbqsj

Na vědomí:
-

Koordinátor ODIS, s.r.o., ID DS: 24tgfvk

-

ČSAD Havířov a.s. – ID DS: yw2dmke

-

ČSAD Vsetín a.s. – ID DS: 62ucdux

-

Obec Střítež – ID DS: zkqb4rp

-

Obec Hnojník – ID DS: stdbeca

-

Obec Ropice – ID DS: q7hbih2

-

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – ID DS: spdaive

-

Zdravotnická záchranná služba MSK, příspěvková organizace – ID DS: muamahn
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