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Další účastníci řízení : 
Obec Kozmice, Poručíka Hoši 528/2c, 747 11 Kozmice 
Česká republika, zastoupená Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava,  
Obec Háj ve Slezsku, Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku 
Město Hlučín, Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
Obec Děhylov, Výstavní 179/17, 747 94 Děhylov 
Obec Dobroslavice, Slezská 260/3a, 747 94 Dobroslavice 
Město Dolní Benešov, Hájecká 65, 747 22 Dolní Benešov 
Policie České republiky, Krajské ředitelství, dopravní inspektorát Opava 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy 
 

 
 
 
 

Omezení obecného užívání pozemní komunikace její uzávěrou  
 

R o z h o d n u t í  
 
 
 Odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství Městského úřadu Hlučín, jako silniční správní úřad 
příslušný na základě usnesení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy č.j. MSK 15350/2022 
ze dne 26.1.2022, kterým byl pověřen k vedení předmětného řízení, vydává v souladu s ustanovením § 24 odst. 
2 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a § 67 zák.č. 500/2004 Sb., 
správní řád, rozhodnutí, kterým  
 

p o v o l u j e 
 

omezení obecného užívání pozemní komunikace její uzávěrou včetně stanovení objízdné trasy takto :  
 
 
Uzavřená komunikace : MK Poručíka Hoši – parc.č. 1807/1 k.ú. Kozmice v obci Kozmice 
   MK Kozmická – parc.č. 336 k.ú. Jilešovice v obci Háj ve Slezsku - Jilešovice 
 
Místo uzávěry : na MK Poručíka Hoši začíná uzávěra za vjezdem na účelovou komunikaci parc.č. 

1419/9 k.ú. Kozmice a končí na MK Kozmická, 30m za mostem KO-M-01 
 
Důvod uzávěry : realizace stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě štěrkopísku 

v Hlučíně“   SO 214 Rekonstrukce mostu přes řeku Opavu 
 
Druh uzávěry : úplná dlouhodobá 
 
Termín uzávěry : 21.2.2022 od 7:00hod   -    10.1.2023 do 20:00hod   
 
Trasa objíždky : Objízdná trasa č. 1 vede přes obce Kozmice, Hlučín, Děhylov a Dobroslavice. 

Objízdná trasa č. 2 vede přes obce Kozmice, Dolní Benešov, Háj ve Slezsku a 
Chabičov. 
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Objízdná trasa č. 3 - pouze pro pěší – vede po nově vybudovaných stavebních 
objektech předmětné stavby jihovýchodním směrem od místní komunikace 
Poručíka Hoši k břehu jezera přes potok Juliánka, odtud jižním směrem k řece 
Opava, kterou křižuje po nově vybudované lávce a za řekou Opavou ústí do oblasti 
za Restaurací Kamenec. 

 
 
 
Délka uzávěry : 0,200 km  
 
Délka objíždky : Objízdná trasa č. 1 -  13,800 km 

Objízdná trasa č. 2 - 13,100 km 
   Objízdná trasa č. 3 - pouze pro pěší - 1,100 km 
 
Délka prac.úseku : cca 60 m  
 
Přemístění zastávek linkové osobní dopravy : nestanoví se 
 
 
 
Odpovědný pracovník :  Ing. Petr Vojtíšek - stavbyvedoucí 

 
 zaměstnavatel :  Gardenline s.r.o.  
    (IČ 27263827) 
 
 adresa pracoviště :  Na Vinici 948/13     tel: 778 888 606 
    412 01 Litoměřice 
 
  
 
Podmínky rozhodnutí :  
1. Dopravní značení pro omezení silničního provozu instalované v rámci uzávěry bude provedeno dle 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vydaného v souladu se 
zák.č.361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, odborem výstavby - oddělení silničního 
hospodářství Městského úřadu Hlučín dne 21.8.2020 pod č.j. HLUC/46426/2020/OSH/VL. Před skončením 
jeho platnosti podá stavebník novou žádost o stanovení přechodné úpravy provozu.  

2. Po celou dobu trvání uzávěry bude objízdná trasa č.3 – pouze pro pěší ohrazena oplocením, 
zamezujícím přístupu veřejnosti na okolní staveniště. Odpovědná osoba bude provádět pravidelné 
kontroly oplocení a provádět jeho případné opravy.  

3. Instalace přechodného dopravního značení bude provedena na náklady žadatele, který rovněž zodpovídá 
za řádný stav dopravního značení po celou dobu trvání uzavírky pozemní komunikace. 

4. Žadatel je bezprostředně před začátkem uzávěry povinen zabezpečit prohlídku objízdných tras, 
odstranit případné zjištěné nedostatky a vyzvat silniční správní úřad MěÚ Hlučín k provedení 
kontroly. Dotčené pozemní komunikace je pak možno uzavřít až těsně před zahájením povolené 
činnosti.  

5. Žadatel je povinen umístit na začátku uzávěry orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky a název a sídlo u právnických osob, příp. jméno a adresu u fyzických osob. 

6. Žadatel zajistí, aby během konání uzávěry pozemní komunikace byly splněny všechny požadavky 
stanovené dotčenými organizacemi a orgány státní správy v rámci projednávání předmětné uzávěry.  

7. Žadatel je povinen učinit veškerá opatření ke zkrácení doby uzávěry. V případě uzávěry provedené 
z důvodu stavebních prací je bezpodmínečně nutné dodržet časový průběh (harmonogram) jednotlivých 
prací. 

8. Přechodné dopravní značení instalované v rámci uzávěry bude po jejím ukončení ihned odstraněno. 
9. Zástupcům MěÚ Hlučín a Policie ČR KŘ DI Opava zůstává právo vydání doplňujících podmínek rozhodnutí 

pro případ, že si to bude vyžadovat obecný zájem. 
 
 
  Upozorňujeme na skutečnost, že v případě neoznačení uzávěry nebo objízdné trasy stanoveným 
přechodným dopravním značením či nedodržování výše stanovených podmínek rozhodnutí je možno v souladu 
se zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích uložit pokutu až do výše 500.000,- Kč.  
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Odůvodnění : 

Dne 19.1.2022 byla Městskému úřadu Hlučín, odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství doručena 
žádost společnosti Gardenline s.r.o., Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice, o vydání povolení k omezení 
obecného užívání části místní komunikace Poručíka Hoši v obci Kozmice a části místní komunikace Kozmická 
v obci Háj ve Slezsku - Jilešovice z důvodu realizace stavby „Sanace, rekultivace a revitalizace území po těžbě 
štěrkopísku v Hlučíně“   SO 214 Rekonstrukce mostu přes řeku Opavu.   
 Dne 28.1.2022 proto zdejší odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství, příslušný na základě 
usnesení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy č.j. MSK 15350/2022 ze dne 26.1.2022, 
kterým byl pověřen k vedení předmětného řízení, oznámil v souladu s ustanovením § 47 zák.č.500/2004 Sb., 
správní řád, všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy zahájení řízení a pro uplatnění 
případných námitek či připomínek k podanému návrhu stanovil lhůtu do 9.2.2022, ve které žádná z výše 
uvedených stran nepředložila k předmětné věci své vyjádření. 
 Vzhledem ke skutečnosti, že v provedeném řízení odbor výstavby - oddělení silničního hospodářství 
Městského úřadu Hlučín, jako příslušný silniční správní úřad, zjistil, že jsou splněny veškeré zákonné podmínky 
pro udělení povolení, přistoupil k vydání rozhodnutí, kterým omezení obecného užívání pozemní komunikace 
její uzávěrou, v rozsahu dle předloženého návrhu, povolil.  
 
 

Poučení o odvolání : 

 Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne doručení k odboru dopravy Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje prostřednictvím zdejšího odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství. 
 Odvolání proti rozhodnutí však nemá v souladu s ustanovením § 24 odst. 4 písm. b zák.č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ing. Lukáš Vlach 
referent odboru výstavby - oddělení silničního hospodářství 
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