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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O UZAVÍRCE

Magistrát města Frýdku-Místku, úřad 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, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), obdržel dne 19.4.2016 žádost, kterou podala
společnost:
M A K O S a.s., IČO 25825071, Sirotčí 1170, 703 00 Ostrava,
kterou zastupuje NVB LINE s.r.o., IČO 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice,
(dále jen "žadatel"), o povolení omezení obecného užívání krajské silnice č. III/4845 SviadnovStaříč-Fryčovice, katastrální území Staříč, v místě mostu ev.č. 4845-1 přes dálnici D56 a to
částečnou uzavírkou silničního provozu. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o uzavírce.
Částečná uzavírka silnice č. III/4845 Sviadnov-Staříč-Fryčovice, v úseku dlouhém cca 180
m je požadována z důvodu stavby – rekonstrukce mostu ev.č. 4845-1 přes dálnici D56 před
obcí Staříč.
Termín částečné uzavírky: od 5.6.2017 (pondělí) do 8.10.2017 (neděle)
Provoz bude řízen světelným signalizačním zařízením a objížďka vedena po volné části
vozovky.
Uzavírka si nevyžádá přemístění žádné autobusové zastávky.
Dnem podání žádosti dle ust. § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) bylo v této věci zahájeno správní řízení. Magistrát
města Frýdku-Místku, úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního hospodářství,
oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, podle ustanovení § 47 odst. správního řádu
oznamuje
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všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve výše
uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno podle ust. § 24 zákona č. 13/1997 Sb. o
pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) a ust. § 39 a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Protože žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení a silničnímu správnímu úřadu jsou
dobře známy poměry v místě uzavírky, správní úřad u p o u š t í od dalšího ústního jednání a
místního šetření.

USNESENÍ
Magistrát města Frýdku-Místku, obecní úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního
hospodářství, podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 správního řádu prohlašuje, že účastníci řízení
•
•
•

M A K O S a.s., Sirotčí 1170, 703 00 Ostrava,
Obec Staříč, Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč,

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek
a jejich zástupci jsou oprávněni, nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto oznámení,
navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a mají právo vyjádřit v průběhu řízení své stanovisko. Tímto
dnem bude ukončeno dokazování a budou shromážděny veškeré podklady pro vydání
rozhodnutí.
Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí
vyjádřit k jeho podkladům a to následující 3 dny po ukončení 15 denní lhůty. Ve stejné lhůtě
sdělí svá stanoviska i dotčené orgány. Po doložení souhlasu s vydáním rozhodnutí nebo po
uplynutí stanovené lhůty bude ve věci rozhodnuto.
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout ve shora uvedené lhůtě u
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a SH, v kanceláři č. 311, budova Radniční
1148, Frýdek, návštěvní dny Po a St 8:00-17:00 hod., Čt 13:00-15:00 hod., v jiné dny po
předchozí telefonické domluvě.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu silničnímu
správnímu úřadu písemnou plnou moc.
Poučení
Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, prostřednictvím zdejšího
odboru.
Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek.
„otisk úředního razítka“

Bc. Iveta Schejbalová, v.r.
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
Příloha: situace
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Obdrží (doručeno datovou schránkou, doporučeně na doručenku):
Účastníci řízení:
1. NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk
sídlo: Cukrovar č.p. 716, 768 21 Kvasice
zastoupení pro: M A K O S a.s., Sirotčí 1170, 703 00 Ostrava
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
Dotčené orgány:
4. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství,
sídlo: Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, p. Vrbica – předáno osobně
Na vědomí:
5. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor
Frýdek-Místek, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v
sídlo: Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
6. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, IDDS: zjq4rhz
sídlo: Na Pankráci č.p. 56, Praha 4
7. Ministerstvo dopravy, odbor pozemních komunikací, IDDS: n75aau3
sídlo: nábřeží Ludvíka Svobody č.p. 1222/12, 110 00 Praha 1-Nové Město
8. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS:
spdaive
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
9. 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
10. ARRIVA MORAVA a.s., IDDS: pbbgvqx
sídlo: Vítkovická č.p. 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
11. ČSAD Frýdek - Místek a.s., IDDS: p5rdmki
sídlo: Politických obětí č.p. 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

