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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ  
 
 
Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad podle § 40 odst. 4 
písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále 
jen „zákon o pozemních komunikacích“), na základě žádosti společnosti SEKNE spol. s r.o., 
Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČO 62363701, která zastupuje na základě plné moci ze dne 
24.01.2019 společnost TOMI - REMONT a.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov, 
IČO 25508571, (dále jen „žadatel“), ze dne 13.09.2019, doplněné dne 23.09.2019, (dále jen 
„žadatel“), ve věci vydání povolení k: 
 
 

omezení obecného užívání 
 
 

 úplnou uzavírkou silničního provozu: 
na účelové komunikaci č. UK31 (pasport komunikací obce Ropice), pozemek parc. č. 2783 
a 2738 v k. ú. Ropice, v úseku délky do 50 m, v místě železničního přejezdu P8338, v km 
132,487 trati Frýdek-Místek – Český Těšín, 

 objížďkou - vedením objízdné trasy: 
po silnici č. I/11 Ropice a Nebory až po křížení se silnicí č. I/68 v k. ú. Nebory (pod 
Neborovským kopcem), s pokračováním po silnici č. I68 směrem obec Ropice až po křížení 
s místní komunikací u domu čp. 243 v k. ú. Střítež, dále s pokračováním směr obec Ropice,  

 
 
v termínu: 07.10.2019 – 18.10.2019, 
 
 
z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu a umožnění realizace stavby „Oprava propustku 
v km 132,500 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín“ s tím, že dostupnost lokality za uzavíraným 
úsekem (směr Ropice - Zálesí) bude zajištěna užitím vyznačené objízdné trasy. 
 
 
Magistrát města Třince je příslušným správním orgánem, který vede řízení o stanovení přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích, které souvisí s uvedenou uzavírkou a objížďkou 
(vydáno pod č. j. MMT/54011/2019/Do/Ba ze dne 27.09.2019). 
 
Uzavírka se dotkne účelové komunikace č. UK31 (pasport komunikací obce Ropice) v obci Ropice, 
a objížďka se dotkne pozemních komunikací v lokalitě Ropice - zálesí rovněž ve vlastnictví obce 
Ropice. Obec je současně územím, kde dojde k omezení uzavírkou a objížďkou. K předmětu 
žádosti žadatele bylo dodatečně doloženo dne 20.09.2019 a 23.09.2019 vyjádření obce Ropice, 
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Ropice 110, 739 61 Ropice, IČO 70305587, která je dotčena uzavírkou a objížďkou a je vlastníkem 
předmětných pozemních komunikací na území obce. 
Majetkovým správcem silnice č. I/11 v k. ú. Ropice a Nebory a silnice č. I/68 v k. ú. Ropice, Nebory 
a Střítež, je Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – 
Mariánské Hory, IČO 65993390. Ten vydal pro rozsah vyznačené objízdné trasy své vyjádření ze 
dne 23.09.2019, doložené dne 26.09.2019. 
Další obec, na jejímž zastavěném území má být dopravní omezení vedením objízdné trasy 
povoleno, je statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313, a obec 
Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež u Českého Těšína, IČO 00576913. 
Zhotovitelem stavby je společnost TOMI - REMONT a.s., se sídlem Přemyslovka 2514/4, 796 01 
Prostějov, IČO 25508571, zodpovědná osoba: Luděk Nakládal, tel. č. 602 823 594. 
 
Policie ČR, se jako dotčený orgán v souladu s § 24 zákona o pozemních komunikacích k návrhu 
objízdné trasy vyjádřila ve stanovisku č. j. KRPT-221899-2/ČJ-2019-070306 ze dne 24.09.2019. 
 
Autobusová doprava nebude dopravním omezením ovlivněna. 
 
 
Dnem podání žádosti žadatele bylo zahájeno správní řízení podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“), a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „prováděcí vyhlášky“). 
 
 
 
Magistrát města Třince, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, podle § 47 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), 
 

oznamuje 
 

zahájení správního řízení ve výše uvedené věci, vedené podle § 24 zákona o pozemních 
komunikacích a § 39 prováděcí vyhlášky, účastníkům řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního 
řádu: 

1. SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČO 62363701, 
2. Obec Ropice, Ropice 110, 739 61 Ropice, IČO 70305587, 
3. Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež u Českého Těšína, IČO 00576913, 
4. Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, IČO 00297313, 
5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, provozní úsek Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, 

IČO 65993390, 
 
a dotčeným orgánům státní správy: 

1. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-
Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, 

2. správní orgán povolující úpravu provozu na silnici I. třídy: Krajský úřad Moravskoslezského 
kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava. 
 
 

Silniční správní úřad s ohledem doložené doklady a termín zahájení omezení obecného užívání 
uzavírkou a objížďkou, v souladu s § 49 odst. 1 správního řádu, nenařídil ústní jednání.  

 
 
 

Poučení: 

Podle § 33 odst. 1 správního řádu si můžete zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se 
prokazuje písemnou plnou mocí, plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci můžete mít 
současně pouze jednoho zmocněnce. 
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Podle § 36 odst. 1 správního řádu máte právo navrhovat důkazy a činit návrhy po celou dobu 
řízení až do vydání rozhodnutí. 
Podle § 36 odst. 2 správního řádu máte právo vyjádřit své stanovisko.  
Podle § 38 odst. 1 a odst. 4 správního řádu máte právo nahlédnout do spisu tohoto řízení, činit si 
z něj výpisy a pořizovat kopie spisu nebo jeho částí. 
Podle § 36 odst. 3 správního řádu máte právo se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům 
rozhodnutí. K podkladům rozhodnutí se mohou účastníci řízení vyjádřit v termínu od 30.09.2019 
do 03.10.2019. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčený orgán. Po uplynutí uvedené lhůty 
bude ve věci rozhodnuto.  
Do podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout na Magistrátu města Třince, Odboru 
dopravy, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, kancelář č. 245, tel.: 558 306 296. 
 
„otisk razítka“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lada Bartošová v. r. 
oprávněná úřední osoba 
 
 
 
Příloha 
Přechodná úprava provozu ze dne 27.09.2019 
 
 
 
Rozdělovník 
I. Účastníci řízení (popř. jejich zástupci s plnou mocí pro celé správní řízení nebo opatrovníci) 

1. SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IDS nppsei2 
2. Obec Ropice, Ropice 110, 739 61 Ropice, IDS q7hbih2 
3. Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež u Českého Těšína, IDS zkqb4rp 
4. Statutární město Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 
5. Ředitelství silnic a dálnic ČR, provozní úsek Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava, 

IDS zjq4rhz 
 

II. Dotčený orgán státní správy 
1. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-

Místek, dopravní inspektorát Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, IDS n5hai7v 
2. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 

2771/117, 702 00 Ostrava, IDS 8x6bxsd 
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