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  Obecní úřad Dolní Lutyně 
   úsek dopravy, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně 

 

 
Spisová značka:  S OÚDL 2037/2022   
Číslo jednací: OÚDL 2576/2022 
Vyřizuje:  Daniel Šeliga 
Tel:  552 301 295 
E-mail: seliga@dolnilutyne.org  
Datum: 4. 8. 2022 

         

R O Z H O D N U T Í  

I. Výroková část 

Obecní úřad Dolní Lutyně, úsek dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 5 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“), jako věcně a 
místně příslušný silniční správní úřad podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „SpŘ“), ve věci omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami podle § 24 ZoPK a 
účastníků řízení podle: 

§ 27 odst. 1 SpŘ: 
1. Siluette s.r.o., IČ: 294 40 971, se sídlem č.p. 1029, 739 92 Návsí, zastoupen společností Gefab CS, 

spol. s r.o., IČ: 416 02 901, se sídlem Švédská 324/5, 620 00 Brno (dále „žadatel“), 
2. Obec Dolní Lutyně, IČ: 002 97 461, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně (vlastník dotčené 

komunikace), 

§ 27 odst. 2, 3 SpŘ a dotčené osoby: 
3. Obec Dolní Lutyně, IČ: 002 97 461, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně (obec, na jejímž zastavěném 

území je povolena uzavírka nebo nařízena objížďka), 
4. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, 

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná (správce silnice III/4712, po níž je vedena objížďka) 
5. Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát, 

Mírová 1429/37, 735 06 Karviná – Nové Město (dotčený orgán), 

vydává toto rozhodnutí, kterým 

povoluje 

žadateli podle § 24 odst. 1 ZoPK úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy č. 51c, ulice Pod Kostelem, 
ležící na pozemku parc. č. 160/3, k. ú. Dolní Lutyně (dále jen „uzavírka“) a nařizuje podle § 24 odst. 1 ZoPK 
objížďku po silnici III. třídy č. 4712 (dále jen „objížďka“), dle přiloženého dopravně inženýrského opatření 2 
(DIO 2, grafická příloha č. 1). 

Uzavírka místní komunikace č. 51c bude trvat od nabytí právní moci I. Výrokové části tohoto rozhodnutí 
do 30. 4. 2023. Přesné místo uzavírky se bude postupně posouvat po komunikaci podle harmonogramu 
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prací, tj. šachta 13 až 25 do konce roku 2022, šachta 103 až 114 od 1. 1. 2023 do 30. 4. 2023, 
příp. dle klimatických podmínek.  

Důvodem uzavírky je provádění stavebních prací spojených s uložením kanalizace v rámci stavby 
„Odkanalizování obce Dolní Lutyně“. Uzavírka bude označena dopravními značkami dle předloženého 
dopravně inženýrského opatření schváleného Policií ČR, DI Karviná. 

Objížďka je vedena po silnici III/4712 v úseku od křižovatky s místní komunikací č. 51c (ulice Pod Kostelem) 
po křižovatku s místní komunikací č. 52c (ulice U Jiřinky). 

Místní komunikace č. 51c bude uzavřena a neprůjezdná i pro vozidla složek IZS. 

 

Uzavírka se povoluje za těchto podmínek: 

1. Žadatel zajistí řádné označení uzavírky a objížďky před jejím započetím podle dopravně inženýrského 
opatření odsouhlaseného Policií ČR, Dopravním inspektorátem Karviná a stanovené opatřením 
obecné povahy č.j. MUBO/31887/2022/ODP/TKJ. Dopravní značení bude v souladu se ZoPK, zákonem 
č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou č. 294/2015 Sb., která provádí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 65 a TP 66. Žadatel zajistí udržování dopravního 
značení v řádném stavu po celou dobu uzavírky a objížďky. 

2. Dopravní značení bude osazeno 7 dní před započetím plánované etapy. 

3. Zhotovitel stavby zajistí přístup občanům ke svým nemovitostem, bezpečný průchod chodcům 
přes staveniště pomocí lávek a plotů. Veškeré výkopy budou zajištěny stavebními ploty. 

4. Za organizování a zabezpečení uzavírky a objížďky odpovídá: Oliver Golis, stavbyvedoucí, 
tel. +421 948 366 723. 

5. Žadatel zajistí seznámení občanů s uzavírkou minimálně 7 dní před samotnou uzavírkou a způsobem 
v místě obvyklým. 

6. Pokud bude uzavírka provedena v jiném termínu, žadatel o tom bezodkladně informuje Obecní úřad 
Dolní Lutyně, úsek dopravy. 

7. V souladu s § 24 odst. 1 ZoPK nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou 
v důsledku uzavírky nebo objížďky. 

 

V případě neplnění stanovených podmínek může silniční správní úřad podle § 24 odst. 4 ZoPK toto 
povolení omezit nebo zrušit.  

 

Odůvodnění 

Žadatel podal žádost o omezení obecného užívání uzavírkou místní komunikace a dnem doručení 
této žádosti silniční správní úřad zahájil řízení o žádosti.  

Silniční správní úřad v průběhu řízení shromáždil tyto podklady: žádost o povolení uzavírky místní 
komunikace doručenou dne 23. 6. 2022, č.j. OÚDL 2037/2022, určení místa uzavírky a objížďky včetně 
dopravně inženýrského opatření DIO 1, DIO 2 a DIO 3, souhlasné stanovisko vydané vlastníkem místní 
komunikace – Obec Dolní Lutyně ze dne 24. 6. 2022, č.j. OÚDL 2055/2022, souhlasné závazné stanovisko 
vydané Policií ČR, územní odbor vnější služby Karviná, dopravní inspektorát, Mírová 1429/37, 735 06 
Karviná doručené dne 11. 7. 2022, č.j. OÚDL 2215/2022.  
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Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost zejména z hledisek uvedených 
v § 24 ZoPK a § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., projednal ji s účastníky řízení a dotčenými osobami 
uvedenými ve výrokové části. Účastníci řízení a dotčené osoby nevznesli žádné další důkazy nebo jiné 
návrhy než výše uvedené. 

Pokud by předmětná stavba „Odkanalizování obce Dolní Lutyně“ probíhala na místní komunikaci 
při plném silničním provozu, tak by výrazně ohrožovala bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích a jeho účastníky, a proto silniční správní úřad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Okruh účastníků řízení byl zvolen dle § 24 odst. 2 ZoPK. 

 

 
 

II. Výroková část 

Obecní úřad Dolní Lutyně, úsek dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 5 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“), jako věcně a 
místně příslušný silniční správní úřad podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „SpŘ“), ve věci ve věci zvláštního užívání místních komunikací podle § 25 ZoPK a 
účastníků řízení podle: 

§ 27 odst. 1 SpŘ: 
1. Siluette s.r.o., IČ: 294 40 971, se sídlem č.p. 1029, 739 92 Návsí, zastoupen společností Gefab CS, 

spol. s r.o., IČ: 416 02 901, se sídlem Švédská 324/5, 620 00 Brno (dále „žadatel“), 

§ 27 odst. 2, 3 SpŘ a dotčené osoby: 
2. Obec Dolní Lutyně, IČ: 002 97 461, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně (vlastník dotčené 

komunikace), 
3. Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát, 

Mírová 1429/37, 735 06 Karviná – Nové Město (dotčený orgán), 

vydává toto rozhodnutí, kterým 

povoluje 

žadateli podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 ZoPK zvláštní užívání místní komunikace – provádění stavebních 
prací na místní komunikaci III. třídy č. 51c, ulice Pod Kostelem, ležící na pozemku parc. č. 160/3, k. ú. Dolní 
Lutyně, spojených s uložením kanalizace v rámci stavby „Odkanalizování obce Dolní Lutyně“ (dále jen 
„kanalizace“) a podle předloženého dopravně inženýrského opatření 2 (DIO 2, grafická příloha č. 1). 

Uložení kanalizace bude otevřeným výkopem v místní komunikaci č. 51c. 

Platnost II. Výrokové části tohoto rozhodnutí se stanoví na dobu od nabytí právní moci II. Výrokové části 
tohoto rozhodnutí do 30. 4. 2023. 
 
 
Stanovené podmínky zvláštního užívání: 

1. Stavební práce proběhnou v době platnosti tohoto rozhodnutí, dle předloženého DIO 2 a 
dle harmonogramu prací, příp. dle klimatických podmínek. 
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2. Pracovní místo bude označeno v souladu s TP 65 a TP 66 a podle DIO 2 (grafická příloha č. 1). Dopravní 
značení bude osazeno 7 dní před započetím plánované etapy. Žadatel zajistí seznámení občanů 
se stavebními pracemi minimálně 7 dní před zahájením samotných prací a způsobem v místě 
obvyklým. 

3. Zhotovitel stavby zajistí přístup občanům ke svým nemovitostem, bezpečný průchod chodcům 
přes staveniště pomocí lávek a plotů. Veškeré výkopy budou zajištěny stavebními ploty. V případě 
překopu vozovky bude místo opatřeno přejezdovými plechy a označeno dopravní značkou A7a 
„Nerovnost vozovky“. 

4. Zemina z výkopů bude uložena mimo místní komunikaci tak, aby nedocházelo k omezení či ohrožení 
provozu a znečištění místní komunikace. 

5. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele ve smyslu § 25 odst. 2 ZoPK povinnosti k náhradám 
za poškození nebo znečištění místní komunikace. Žadatel je povinen případné závady odstranit 
na vlastní náklady a v termínu po dohodě s vlastníkem místní komunikace. 

6. Odpovědná osoba za průběh zvláštního užívání je Oliver Golis, stavbyvedoucí, tel. +421 948 366 723. 

7. Stavební práce nebudou v termínové kolizi s jinou akcí (stavbou) na předmětném úseku místní 
komunikace, ani nebudou negativně ovlivňovat jinou akci, např. vedení objížďky po předmětném 
úseku místní komunikace. 

 
Neplnění stanovených podmínek je důvodem pro odnětí povolení zvláštního užívání místní komunikace. 

 
 
 

Odůvodnění 

Žadatel podal žádost o zvláštní užívání dotčené místní komunikace a dnem doručení této žádosti silniční 
správní úřad zahájil řízení o žádosti.  

Silniční správní úřad v průběhu řízení shromáždil tyto podklady: žádost o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace doručenou dne 23. 6. 2022 č.j. OÚDL 2037/2022, projektovou dokumentaci, souhlas vydaný 
vlastníkem místní komunikace – obec Dolní Lutyně, č.j. OÚDL 2055/2022 ze dne 24. 6. 2022, souhlasné 
závazné stanovisko vydané Policií ČR, územní odbor vnější služby Karviná, dopravní inspektorát, 
Mírová 1429/37, 735 06 Karviná, č.j. OÚDL 2215/2022 doručené dne 11. 7. 2022. 

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 25 
ZoPK, § 40 a § 50 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZoPK, projednal ji s účastníky řízení a 
dotčenými osobami. Účastníci řízení a dotčené osoby nevznesli žádné další důkazy nebo jiné návrhy.  
Projednáním silniční správní úřad zjistil, že povolením zvláštního užívání místní komunikace nejsou 
ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona ZoPK, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy, a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Okruh účastníků řízení byl zvolen dle § 25 ZoPK a v souladu s rozsudkem NSS 1 As 78/2011-58. 

Správní poplatek dle položky 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích byl uhrazen 
před vydáním tohoto rozhodnutí. 
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III. Výroková část 

Obecní úřad Dolní Lutyně, úsek dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 5 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“), jako věcně a 
místně příslušný silniční správní úřad podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „SpŘ“), ve věci ve věci zvláštního užívání místních komunikací podle § 25 ZoPK a 
účastníků řízení podle: 

§ 27 odst. 1 SpŘ: 
1. Siluette s.r.o., IČ: 294 40 971, se sídlem č.p. 1029, 739 92 Návsí, zastoupen společností Gefab CS, 

spol. s r.o., IČ: 416 02 901, se sídlem Švédská 324/5, 620 00 Brno (dále „žadatel“), 

§ 27 odst. 2, 3 SpŘ a dotčené osoby: 
2. Obec Dolní Lutyně, IČ: 002 97 461, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně (vlastník dotčené 

komunikace), 
3. Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát, 

Mírová 1429/37, 735 06 Karviná – Nové Město (dotčený orgán), 

vydává toto rozhodnutí, kterým 

povoluje 

žadateli podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 ZoPK zvláštní užívání místní komunikace – provádění stavebních 
prací na místní komunikaci III. třídy č. 57c, ulice Amelinova, ležící na pozemku parc. č. 226, k. ú. Dolní 
Lutyně, spojených s uložením kanalizace v rámci stavby „Odkanalizování obce Dolní Lutyně“ (dále jen 
„kanalizace“) a podle předloženého dopravně inženýrského opatření 1 (DIO 1, grafická příloha č. 2). 

Uložení kanalizace bude otevřeným výkopem v místní komunikaci č. 57c. 

Platnost III. Výrokové části tohoto rozhodnutí se stanoví na dobu od nabytí právní moci III. Výrokové 
části tohoto rozhodnutí do 15. 8. 2022. 
 
 
Stanovené podmínky zvláštního užívání: 

1. Stavební práce proběhnou v době platnosti tohoto rozhodnutí, dle předloženého DIO 1 a 
dle harmonogramu prací, příp. dle klimatických podmínek. 

2. Pracovní místo bude označeno v souladu s TP 65 a TP 66 a podle DIO 1 (grafická příloha č. 2). Dopravní 
značení bude osazeno 7 dní před započetím plánované etapy. Žadatel zajistí seznámení občanů 
se stavebními pracemi minimálně 7 dní před zahájením samotných prací a způsobem v místě 
obvyklým. 

3. Zhotovitel stavby zajistí přístup občanům ke svým nemovitostem, bezpečný průchod chodcům 
přes staveniště pomocí lávek a plotů. Veškeré výkopy budou zajištěny stavebními ploty. V případě 
překopu vozovky bude místo opatřeno přejezdovými plechy a označeno dopravní značkou A7a 
„Nerovnost vozovky“. 

4. Zemina z výkopů bude uložena mimo místní komunikaci tak, aby nedocházelo k omezení či ohrožení 
provozu a znečištění místní komunikace.  
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5. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele ve smyslu § 25 odst. 2 ZoPK povinnosti k náhradám 
za poškození nebo znečištění místní komunikace. Žadatel je povinen případné závady odstranit 
na vlastní náklady a v termínu po dohodě s vlastníkem místní komunikace.  

6. Odpovědná osoba za průběh zvláštního užívání je Oliver Golis, stavbyvedoucí, tel. +421 948 366 723. 

7. Stavební práce nebudou v termínové kolizi s jinou akcí (stavbou) na předmětném úseku místní 
komunikace, ani nebudou negativně ovlivňovat jinou akci, např. vedení objížďky po předmětném 
úseku místní komunikace. 

 
Neplnění stanovených podmínek je důvodem pro odnětí povolení zvláštního užívání místní komunikace. 

 
 
 

Odůvodnění 

Žadatel podal žádost o zvláštní užívání dotčené místní komunikace a dnem doručení této žádosti silniční 
správní úřad zahájil řízení o žádosti.  

Silniční správní úřad v průběhu řízení shromáždil tyto podklady: žádost o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace doručenou dne 23. 6. 2022 č.j. OÚDL 2037/2022, projektovou dokumentaci, souhlas vydaný 
vlastníkem místní komunikace – obec Dolní Lutyně, č.j. OÚDL 2055/2022 ze dne 24. 6. 2022, souhlasné 
závazné stanovisko vydané Policií ČR, územní odbor vnější služby Karviná, dopravní inspektorát, 
Mírová 1429/37, 735 06 Karviná, č.j. OÚDL 2215/2022 doručené dne 11. 7. 2022. 

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 25 
ZoPK, § 40 a § 50 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZoPK, projednal ji s účastníky řízení a 
dotčenými osobami. Účastníci řízení a dotčené osoby nevznesli žádné další důkazy nebo jiné návrhy.  
Projednáním silniční správní úřad zjistil, že povolením zvláštního užívání místní komunikace nejsou 
ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona ZoPK, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy, a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Okruh účastníků řízení byl zvolen dle § 25 ZoPK a v souladu s rozsudkem NSS 1 As 78/2011-58. 

Správní poplatek dle položky 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích byl uhrazen 
před vydáním tohoto rozhodnutí. 

 

 

 

IV. Výroková část 

Obecní úřad Dolní Lutyně, úsek dopravy, vykonávající podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 5 zákona 
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“), jako věcně a 
místně příslušný silniční správní úřad podle zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „SpŘ“), ve věci ve věci zvláštního užívání místních komunikací podle § 25 ZoPK a 
účastníků řízení podle: 

 
 

mailto:podatelna@dolnilutyne.org
http://www.dolnilutyne.org/


 

Stránka 7 z 12 
IČ: 002 97 461 Číslo účtu: 2920791/0100 
Tel.: 596 544 409 podatelna@dolnilutyne.org  

ID DS: pptbvfj www.dolnilutyne.org  

 

§ 27 odst. 1 SpŘ: 
1. Siluette s.r.o., IČ: 294 40 971, se sídlem č.p. 1029, 739 92 Návsí, zastoupen společností Gefab CS, 

spol. s r.o., IČ: 416 02 901, se sídlem Švédská 324/5, 620 00 Brno (dále „žadatel“), 

§ 27 odst. 2, 3 SpŘ a dotčené osoby: 
2. Obec Dolní Lutyně, IČ: 002 97 461, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně (vlastník dotčené 

komunikace), 
3. Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát, 

Mírová 1429/37, 735 06 Karviná – Nové Město (dotčený orgán), 

vydává toto rozhodnutí, kterým 

povoluje 

žadateli podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3 ZoPK zvláštní užívání místní komunikace – provádění stavebních 
prací na místní komunikaci II. třídy č. 2b, ulice K Výšině, ležící na pozemku parc. č. 4337, k. ú. Dolní Lutyně, 
spojených s uložením kanalizace v rámci stavby „Odkanalizování obce Dolní Lutyně“ (dále jen 
„kanalizace“) a podle předloženého dopravně inženýrského opatření 3 (DIO 3, grafická příloha č. 3). 

Uložení kanalizace bude otevřeným výkopem v místní komunikaci č. 2b. 

Platnost IV. Výrokové části tohoto rozhodnutí se stanoví na dobu od nabytí právní moci IV. Výrokové 
části tohoto rozhodnutí do 31. 5. 2023. 
 
 
Stanovené podmínky zvláštního užívání: 

1. Stavební práce proběhnou v době platnosti tohoto rozhodnutí, dle předloženého DIO 3 a 
dle harmonogramu prací, příp. dle klimatických podmínek. 

2. Pracovní místo bude označeno v souladu s TP 65 a TP 66 a podle DIO 3 (grafická příloha č. 3). Dopravní 
značení bude osazeno 7 dní před započetím plánované etapy. Žadatel zajistí seznámení občanů 
se stavebními pracemi minimálně 7 dní před zahájením samotných prací a způsobem v místě 
obvyklým. 

3. Zhotovitel stavby zajistí přístup občanům ke svým nemovitostem, bezpečný průchod chodcům 
přes staveniště pomocí lávek a plotů. Veškeré výkopy budou zajištěny stavebními ploty. V případě 
překopu vozovky bude místo opatřeno přejezdovými plechy a označeno dopravní značkou A7a 
„Nerovnost vozovky“. 

4. Zemina z výkopů bude uložena mimo místní komunikaci tak, aby nedocházelo k omezení či ohrožení 
provozu a znečištění místní komunikace.  

5. Povolení ke zvláštnímu užívání nezbavuje uživatele ve smyslu § 25 odst. 2 ZoPK povinnosti k náhradám 
za poškození nebo znečištění místní komunikace. Žadatel je povinen případné závady odstranit 
na vlastní náklady a v termínu po dohodě s vlastníkem místní komunikace. 

6. Odpovědná osoba za průběh zvláštního užívání je Oliver Golis, stavbyvedoucí, tel. +421 948 366 723. 

7. Stavební práce nebudou v termínové kolizi s jinou akcí (stavbou) na předmětném úseku místní 
komunikace, ani nebudou negativně ovlivňovat jinou akci, např. vedení objížďky po předmětném 
úseku místní komunikace. 
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Neplnění stanovených podmínek je důvodem pro odnětí povolení zvláštního užívání místní komunikace. 
 
 
 

Odůvodnění 

Žadatel podal žádost o zvláštní užívání dotčené místní komunikace a dnem doručení této žádosti silniční 
správní úřad zahájil řízení o žádosti.  

Silniční správní úřad v průběhu řízení shromáždil tyto podklady: žádost o povolení zvláštního užívání místní 
komunikace doručenou dne 23. 6. 2022 č.j. OÚDL 2037/2022, projektovou dokumentaci, souhlas vydaný 
vlastníkem místní komunikace – obec Dolní Lutyně, č.j. OÚDL 2055/2022 ze dne 24. 6. 2022, souhlasné 
závazné stanovisko vydané Policií ČR, územní odbor vnější služby Karviná, dopravní inspektorát, 
Mírová 1429/37, 735 06 Karviná, č.j. OÚDL 2215/2022 doručené dne 11. 7. 2022. 

Silniční správní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 25 
ZoPK, § 40 a § 50 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí ZoPK, projednal ji s účastníky řízení a 
dotčenými osobami. Účastníci řízení a dotčené osoby nevznesli žádné další důkazy nebo jiné návrhy.  
Projednáním silniční správní úřad zjistil, že povolením zvláštního užívání místní komunikace nejsou 
ohroženy zájmy chráněné ustanoveními zákona ZoPK, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy, a rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno. 

Okruh účastníků řízení byl zvolen dle § 25 ZoPK a v souladu s rozsudkem NSS 1 As 78/2011-58. 

Správní poplatek dle položky 36 písm. a) zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích byl uhrazen 
před vydáním tohoto rozhodnutí. 

 

 

Poučení 
 
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 81 odst. 1 SpŘ podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení 
k odboru dopravy a chytrého regionu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to prostřednictvím 
Obecního úřadu Dolní Lutyně (§ 86 odst. 1 SpŘ). Právo podat odvolání nepřísluší účastníkovi, který se 
po oznámení rozhodnutí tohoto práva písemně nebo ústně do protokolu vzdal (§ 81 odst. 2 SpŘ). Jestliže 
odvolatel vzal podané odvolání zpět, nemůže je podat znovu (§ 81 odst. 3 SpŘ).  

Nikdo nemá nárok na náhradu případných ztrát, jež mu vzniknou v důsledku uzavírky nebo objížďky 
(§ 24 odst. 1 ZoPK). 

Odvolání proti I. Výrokové části tohoto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 ZoPK odkladný účinek. 
 
 
 
 
Daniel Šeliga     „otisk úředního razítka“ 
oprávněná úřední osoba 
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Přílohy: mapa uzavírky, grafická příloha č. 1, 2, 3 
 
 
 
Rozdělovník: 
účastníci řízení: 

1. Siluette s.r.o., IČ: 294 40 971, se sídlem č.p. 1029, 739 92 Návsí, zastoupen společností Gefab CS, 
spol. s r.o., IČ: 416 02 901, se sídlem Švédská 324/5, 620 00 Brno, 

2. Obec Dolní Lutyně, IČ: 002 97 461, Třanovského 10, 735 53 Dolní Lutyně, 
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, 

Bohumínská 1877/4, 733 01 Karviná, 
4. Policie ČR, KŘP Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát, 

Mírová 1429/37, 735 06 Karviná – Nové Město. 

 

na vědomí: 

5. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, datová schránka: spdaive, 
6. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, 

datová schránka: muamahn. 
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grafická příloha č. 1 
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grafická příloha č. 2 
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grafická příloha č. 3 
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