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Veřejná vyhláška
Povolení omezení obecného užívání uzávěrou

ROZHODNUTÍ
Na základě žádosti Obce Štítiny, zastoupené starostou panem Ing. Radkem Malohlavou, Hlavní 68, 747
91 Štítina, IČ 00300764, č.j. STI-403/2022 ze dne 30.5.2022, Obecní úřad Štítina ve funkci
silničního správního úřadu ve smyslu § 40 odst. 5 zák.č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením §24 zák.č. 13/97 Sb. o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 o správním řízení, ve znějí pozdějších předpisů

povoluje
omezení obecného užívání místní komunikace ul. Komenského , parc.č.968/3 v katastrálním území
Štítina za účelem konání Mládenecké.
Uzavřená komunikace :

místní komunikace ul. Komenského v úseku od křižovatky s ul. Havlíčkova
po křižovatku místních komunikací ul. Havlíčkova a Komenského, délka
uzávěry cca 127 m.

Důvod uzávěry :

konání Mládenecké

Druh uzávěry :

úplná

Termín uzávěry :

od 25. 7. 2022 od 8ºº hod do 26. 7. 2022 do 8ºº hod

Trasa objížďky:

V křižovatce ul. Komenského a ul. Havlíčkova u hasičské zbrojnice odbočit
vpravo po ul. Havlíčkova, na křižovatce odbočit vlevo.

Odpovědná osoba :

Filip Graf, Liptovská 19, 747 06 Opava 6

Podmínky rozhodnutí :
Budou dodrženy podmínky uvedení v souhlasném stanovisku policie ČR čj. KRPT-130644-2/ČJ-2022070606-04 ze den 2.6.2022:
- Objízdná trasa bude řádně vyznačena dle situace projednané s PČR DI Opava vč. doplňujících
podmínek a stanovené příslušným silničním správním úřadem, kdy musí svým charakterem (např.
konstrukčně, stavebně, omezeními) odpovídat všem uvažovaným vozidlům v uzavřeném úseku,
- jakmile pominou důvody uzavírky, bude objízdná trasa ihned zrušena.
Budou dodrženy podmínky uvedení v Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
vydané Magistrátem města Opavy, odbor dopravy, oddělením správy dopravny a pozemních
komunikacích, čj. MMOP 64858/2022, spiz.zn. 10741/2022/DOPR/NoD, ze dne 18.5.2022, které je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Odůvodnění :
Dne 30.5.2022 požádal(a) Obec Štítina, zastoupena starostou Ing. Radkem Malohlavou, Hlavní 68,
747 91 Štítina, IČ: 00300764, o vydání povolení uzavírky místní komunikace ul. Komenského. Jedná se o
uzavírku úplnou, v době od 25. 7. 2022 od 8.00 hod. do 26. 7. 2022 do 8.00 hod. Jako důvod
uzavírky místní komunikaci žadatel uvádí konání tradiční slavnosti - Mládenecké. Vozidlům
integrovaného záchranného systému bude vjezd povolen. Žadatel k žádosti doložil situaci s vyznačením
objízdné trasy a Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem
města Opavy, odbor dopravy, oddělením správy dopravny a pozemních komunikacích, čj. MMOP
64858/2022, spiz.zn. 10741/2022/DOPR/NoD, ze dne 18.5.2022.
Dnem, kdy došla žádost žadatelů věcně a místně příslušnému správnímu orgánu, tedy Obecnímu úřadu
Štítina, bylo dle ust. § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno správní řízení o vydání rozhodnutí povolení
zvláštního užívání místní komunikace ul. Komenského, o čemž správní orgán informoval účastníky řízení
oznámením o zahájení správního řízení ze dne 31.5.2022, čj. STI-408/2022, které doručil známým
účastníkům řízení. Přílohou oznámení o zahájení řízení bylo poučení účastníka řízení podle správního
řádu. Účastníci byli vyzváni k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí. Veřejná vyhláška
oznámení o zahájení řízení ve věci zvláštního užívání místní komunikace bylo zveřejněno na úřední desce
Obecního úřadu ve Štítině od 31.5.2022 do 29.6.2022.
Policie ČR DI Opava projednalo objížďku pod čj. KRPT-130644-2/ČJ-2022-070606-04 ze den 2.6.2022,
ve kterém stanovilo podmínky, které je nutno dodržet.
Žádný jiný účastník řízení se nevyjádřil.
Správní orgán ve správním řízení dospěl k následujícím závěrům. Z katastru nemovitostí bylo zjištěno, že
parcela č. 968/3 je ve výlučném vlastnictví Obce Štítina, IČ: 00300764, Hlavní 68, 747 91 Štítina,
pozemek se nacházejí v obci Štítina, katastrálním území Štítina.
Správní úřad upustil od místního šetření, listiny přiložené k žádosti poskytují dostatečný podklad pro
posouzení žádosti.
Z pasportu místních komunikací obce Štítina bylo zjištěno, že se jedná o místní komunikaci šířky 6,0 m,
povrch tvoří živice. Důvodem uzavírky je konání Mládenecké na hasičském cvičišti, která je hojně
navštěvována nejen místními obyvateli.
Po posouzení žádosti, prostudování předložených dokladů správní úřad rozhodl, že jsou splněny zákonné
podmínky pro udělení povolení.
Žádosti se vyhovuje v plném rozsahu a od dalšího odůvodnění se upouští v souladu s ustanovením §68
odst. 4 zákona č.500/2004 Sb., správního řádu.

Poučení odvolání :
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastnící řízení odvolat do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u orgánu, který
napadené rozhodnutí vydal – Obecnímu úřadu ve Štítině.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§24 odst.4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).
„otisk úředního razítka“
Martina Vlčková
Referentka Obecního úřadu Štítina

Rozdělovník:
- Obec Štítina, Hlavní 68, 747 91 Štítina
- Krajské ředitelství Policie MSK, Hrnčířská 22, 746 22 Opava, DS ID: n5hai7v
- Policie ČR, obvodní oddělení, Bezručova 102, 747 21 Kravaře, DS ID: n5hai7v
- Územní středisko záchranné služby MSK Opava, Olomoucká 86, 746 01 Opava,
DS ID: muamahn
- Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Opava, Těšínská 39, 746 01 Opava,
DS ID:spdaive
- Zdeněk Tichý, Komenského 12, 747 91 Štítina
- Ing. Vladislav Kania, Komenského 44, 747 91 Štítina
- Marcela Kaniová, Komenského 44, 747 91 Štítina

Tato vyhláška musí být vyvěšena po dobu patnácti dnů způsobem v místě obvyklým, tj. na úřední desce
Obecního úřadu Štítina, která je veřejně přístupná a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: 4.7.2022
Sejmuto dne:

