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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Frýdku-Místku, obecní úřad obce s rozšířenou působností, odbor dopravy a
silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, jako příslušný silniční
správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust.
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen
„zákon o pozemních komunikacích“), ve správním řízení přezkoumal žádost týkající se omezení
obecného užívání krajské silnice č. III/4845 Sviadnov-Staříč-Fryčovice, v katastrálním území Staříč,
obec Staříč, a to úplnou a částečnou uzavírkou silničního provozu s objížďkou, kterou dne
03.02.2021 podala společnost
Doprastav, a.s., IČO 31333320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava, kterou na základě plné moci
zastupuje společnost SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304, 779 00 Olomouc
(dále jen "žadatel"),
a na základě tohoto přezkoumání, podle ust. § 24 zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
povoluje
žadateli omezení obecného užívání
omezení obecného užívání krajské silnice č. III/4845 Sviadnov-Staříč-Fryčovice v katastrálním
území Staříč, obec Staříč, a to úplnou uzavírkou silničního provozu ul. Fryčovické s nařízením
objížďky a částečnou uzavírkou ul. Fryčovické a ul. Sviadnovské (dále jen „uzavírka“) z důvodu
realizace stavby nazvané: „Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV“.
Termíny uzavírky:
Úplná uzavírka:
01.04.2021 – 18.04.2021 – 1. etapa, ul. Fryčovická (od RD č.p. 339 po RD č.p. 375)
19.04.2021 – 25.04.2021 – 2. etapa, ul. Fryčovická (u RD č.p. 486)
26.04.2021 – 30.04.2021 - 3. etapa, ul. Fryčovická (u RD č.p. 436)
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Částečná uzavírka: 01.05.2021 – 31.08.2021, ul. Fryčovická, ul. Sviadnovská
– viz. příloha
Trasa objížďky:
Při úplné uzavírce bude silniční provoz veden po vyznačené objízdné trase pomocí dopravního
značení takto:
Silnice č. III/4846 směr Chlebovice, sil. II/648 do Rychaltic a dále po sil. II/486 přes
Fryčovice na sil. III/4845 směr Staříč. Pro opačný směr je objízdná trasa totožná.
Objízdná trasa se netýká autobusové dopravy.
Odpovědná osoba:
Zástupce společnosti Doprastav, a.s., pan Jiří Dlabaja, tel.: 732 267 599.
Veřejná autobusová doprava:
vyjádření dopravního úřadu KÚ Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého
regionu, ze dne 02.02.2021, č.j. MSK 17057/2021, sp.zn.:DSH/3108/2021/Piš:
Uzavírkou nebude dotčena příměstská autobusová doprava.
dle vyjádření - souhlasu dopravního úřadu magistrátu města Frýdku-Místku odboru dopravy
a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, ze dne 18.02.2021:
Linky dotčené uzavírkou:
dopravce ČSAD Frýdek-Místek
865312 – Frýdek-Místek-Sviadnov-Staříč-Fryčovice-Brušperk.
V době uzavírky bude zajištěn bezpečný průjezd nízkopodlažních autobusů délky 12
metrů.
V době uzavírky dojde v určitých obdobích k přesunům zastávek Staříč „Na Kútách“ a Staříč „u
Hejdrycha“.
O změnách na stavbě bude dopravce včas informován, tj. min. 5 pracovních dnů předem (přesun
autobusových zastávek a pod).
S tímto opatřením, v max. možném předstihu, prostřednictvím obecních informačních zdrojů bude
seznámena cestující veřejnost.
Pro uzavírku se stanoví tyto podmínky:
1.

Při provádění prací musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu. Podle § 77 odst. 1 písm. c)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
byla dne 23.03.2021 pod č.j. MMFM 39488/2021 zdejším správním orgánem stanovena
opatřením obecné povahy přechodná úprava provozu na silnici III/4845, III/4846, II/648,
II/486 adotčených místních komunikacích v k.ú. Staříč, k.ú. Chlebovice, k.ú. Rychaltice a k.ú.
Fryčovice. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené
přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po dobu trvání uzavírky. Označení
zabezpečuje žadatel na svůj náklad. Přenosné dopravní značení musí být osazeno tak, aby byla
vyloučena možnost vyvrácení značení v důsledku poryvu větru a provozu na dotčených
komunikacích.

2.

Po skončení doby platnosti uzavírky provede žadatel o uzavírku dopravní značení a dotčený
prostor do původního stavu, tj. jako před zahájením uzavírky.

3.

Na začátku uzavírky žadatel umístí orientační tabuli s uvedením dat zahájení a ukončení
uzavírky, svůj název a sídlo, popř. další vhodný údaj související se stavební akcí (její název,
objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod. - viz. § 39 odst. 4 vyhl. č. 104/1997 Sb.,
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kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích). Text bude proveden normalizovaným
písmem pro dopravní značení (odpovídá DIN 1451) a to v min. výši písma 70 mm.
Uzavírka bude realizována jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu, a to vždy
v přímé souvislosti se stavební činností. Provoz na dotčených PK bude plně obnoven v co
nejkratším možném termínu.

5.

Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a SH zůstává vyhrazeno právo kontroly
dopravního značení uzavírky. Případné další pokyny tohoto orgánu, upřesňující nebo doplňující
podmínky tohoto rozhodnutí je nutno respektovat.

6.

Žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na komunikaci bude zahájeno nebo ukončeno
v jiných, než v rozhodnutí stanovených, termínech tuto informaci bezodkladně sdělit Národnímu
informačnímu centru (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz. Kontakt: tel.: 596 663
556 nebo 596 663 550-3, email: ndic@rsd.cz.

7.

Zhotovitelem stavby je společnost Doprastav, a.s., IČO 31333320, Drieňová 27, 826 56
Bratislava. Odpovědnou osobou za organizaci a průběh stavebních prací prováděné pod
ochranou uzavírky silnice a za splnění podmínek rozhodnutí je stanoven pan Jiří Dlabaja, tel.:
732 267 599.
8. Při realizaci budou respektovány podmínky dané ve stanovisku Policie ČR KŘ policie
Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát, ze dne
19.03.2021, č.j. KRPT-43200-2/ČJ-2021-070206, a to zejména:
• Odpovědná osoba zajistí řádné označení úplné uzavírky dotčených pozemních komunikací a
vedení objízdné trasy dle stanovení přechodné úpravy provozu.
• Pozemní komunikace, po kterých je navrženo vedení objízdných tras, musí svou konstrukcí,
únosností, zajistit bezpečný a plynulý provoz motorových vozidel a chodců.
• Na dotčené silnici č. III/4845 bude vždy po celou dobu úplné uzavírky zajištěn průjezd
vozidel Integrovaného záchranného systému – IZS.
• Složky IZS – Integrovaného záchranného systému, musí být o termínu uzavírky dotčené sil.
č. III/4845 prokazatelně vyrozuměni.
• Pokud dojde ke změně termínu, či změně rozsahu omezení obecného užívání PK uzavírkami
a objížďkami, bude Policie ČR-DI FM, neprodleně informována.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
•

Doprastav, a.s., IČO 31333320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Dalšími účastníky řízení jsou:
•
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek,
•
Obec Staříč, Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč
•
Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1,
•
Obec Hukvaldy, Hukvaldy č.p. 3, 739 46 Hukvaldy
•
Obec Fryčovice, Fryčovice č.p. 83, 739 45 Fryčovice
Odůvodnění
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 03.02.2021
žádost, podanou společností Doprastav, a.s., IČO 31333320, Drieňová 27, 826 56 Bratislava, kterou
na základě plné moci zastupuje společnost SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská 304, 779
00 Olomouc, ve věci omezení obecného užívání krajské silnice č. III/4845 Sviadnov-Staříč-Fryčovice
v katastrálním území Staříč, obec Staříč, a to úplnou uzavírkou silničního provozu ul. Fryčovické
s nařízením objížďky a částečnou uzavírkou ul. Fryčovické a ul. Sviadnovské z důvodu realizace
stavby nazvané: „Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV“.
Podkladem pro vedení správního řízení byly náležitosti stanovené § 39 vyhl.č. 104/1997 Sb., kterou
se provádí zákon o pozemních komunikacích, tzn. přesné určení uzavírky vč. zdůvodnění, jméno a
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příjmení odpovědného pracovníka, návrh doby trvání uzavírky, harmonogram prací, v případě
dočasného přemístění zastávek linkové osobní přepravy vyjádření příslušného dopravního úřadu.
Silniční správní úřad opatřením ze dne 25.2.2021, č.j. MMFM 28282/2021 oznámil podle ust. § 47
odst. 1 zákona č. 500/2006, správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájení správního řízení
všem známým účastníkům a dotčeným orgánům tohoto řízení a určil lhůtu pro podání námitek a
připomínek a rovněž poučil účastníky řízení, že mají podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu možnost
se seznámit s podklady před vydáním rozhodnutí. Součástí výše uvedeného opatření byla příloha s
vyznačením uzavírky silnice č. III/4845 ve Staříči vč. objízdné trasy v případě úplné uzavírky.
Možnosti podat námitky nebo stanoviska ani možnosti vyjádřit se k podkladům před vydáním tohoto
rozhodnutí žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužil. Dotčený orgán, Policie České
republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, dopravní
inspektorát se k zahájenému správnímu řízení vyjádřil stanoviskem č.j. KRPT-43200-2/ČJ-2021070206 ze dne 19.03.2021, který správní orgán obdržel dne 22.03.2021 pod č.j. MMFM 38694/2021.
Dále bylo magistrátem města Frýdku-Místku, odborem dopravy a silničního hospodářství, dne
23.03.2021 vydáno opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu č.j. MMFM
39488/2021.
Silniční správní úřad žádost podle ust. § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání podle ust.
§ 24 odst. 2 písm. a) až d) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 odst. 4 vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, povolil uzavírku
silnice č III/4845 v katastrálním území Staříč, obec Staříč, v místě, kde bude probíhat stavba:
„Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV“, za podmínek stanovených ve
výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Doprastav, a.s., Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko FrýdekMístek, obec Staříč, obec Hukvaldy, obec Fryčovice, Statutární město Frýdek-Místek.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s ust. § 81 odst. 1, § 83 odst. 1 a § 86, odst. 1 správního řádu
podat odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Moravskoslezského
kraje, odboru dopravy, ul. 28, října 117, 702 18 Ostravě, prostřednictvím Magistrátu města FrýdkuMístku, odboru dopravy a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek.
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
odkladný účinek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník, který podal odvolání,
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady.

Bc. Iveta Schejbalová v.r.
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Příloha: - místo uzavírky- jednotlivé etapy + objízdná trasa
Obdrží:
Účastníci řízení:
1. SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2
sídlo: Hamerská č.p. 304/12, Holice, 779 00 Olomouc 9
zastoupení pro: Doprastav, a.s., Drieňová 27, 826 56 Bratislava
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, IDDS:
jytk8nr
sídlo: Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek
3. Obec Staříč, IDDS: 4qdbbbc
sídlo: Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč
4. Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1 - zde
5. Obec Hukvaldy, IDDS: e9qbdy7
sídlo: Hukvaldy č.p. 3, 739 46 Hukvaldy
6. Obec Fryčovice, IDDS: f86behq
sídlo: Fryčovice č.p. 83, 739 45 Fryčovice
Dotčené orgány:
7. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor FrýdekMístek, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v
sídlo: Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu - DÚ, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
9. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, - zde, p. Vrbica - předáno osobně
10. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1 – DÚ, zde – předáno osobně
Na vědomí:
11. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
12. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, územní odbor
Frýdek-Místek, IDDS: muamahn
sídlo: El. Krásnohorské č.p. 322, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1
13. Koordinátor ODIS s.r.o., IDDS: 24tgfvk
sídlo: Na Hradbách č.p. 1440/16, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
14. ČSAD Frýdek - Místek a.s., IDDS: p5rdmki
sídlo: Politických obětí č.p. 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

