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ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy
dopravy a pozemních komunikací, úřad s rozšířenou působností, věcně a místně příslušný
silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací
(dále jen „silniční správní úřad“), příslušný 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“), rozhodl v řízení o žádosti ze dne 26.5.2017, kterou podala společnost
JANKOSTAV s.r.o., IČO 25855581, Štěpaňákova 714, 719 00 Ostrava,
kterou na základě plné moci zastupuje NVB LINE s.r.o., IČO 26979675, Cukrovar 716, 768
21 Kvasice (dále jen "žadatel"),
ve věci zvláštního užívání a omezení obecného užívání silnice č. III/4846 Chlebovice-Staříč,
katastrální území Staříč a Chlebovice z důvodu provádění oprav povrchu silnice, t a k t o:
I.

podle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích

II.

podle ustanovení § 24 odst. 4) zákona o pozemních komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky
č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
povoluje

žadateli – společnosti JANKOSTAV s.r.o., IČO 25855581, Štěpaňákova 714, 719 00
Ostrava, který je účastníkem řízení dle ust. § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),
zvláštní užívání a částečnou uzavírku silnice č. III/4846 Chlebovice-Staříč, katastrální
území Staříč a Chlebovice při provádění stavebních prací.
Jedná se o zvláštní užívání silnice č. III/4846 z důvodu provádění oprav povrchu krajské
silnice mezi obcemi Staříč a Chlebovice v km 0750 – 3,000, které spočívají v odfrézování
stávajícího povrchu silnice a následné pokládce asfaltových vrstev.
Práce budou probíhat za částečného omezení silničního provozu.
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Doprava bude řízena přechodným dopravním značením a objížďka vedena po volné části
vozovky.
Stavbou nedojde k dočasnému přemístění zastávek linkové osobní dopravy.
Platnost rozhodnutí:

od 14.06.2017 do 31.07.2017.

Povolení se vydává za splnění následujících podmínek:
1.

Zhotovitelem předmětné stavby je uvedena společnost JANKOSTAV s.r.o., IČO 25855581,
Štěpaňákova 714, 719 00 Ostrava.
Odpovědná osoba za provádění stavby i za dopravní značení:
Radomír Macoszek, tel.: 731 513 173.

2.

Dopravní značení: podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů bylo zdejším správním orgánem
samostatně stanoveno přechodnou úpravou provozu na silnici č. III/4846 Chlebovice-Staříč
dne 8.6.2017 pod č. j.: MMFM 78862/2017. Schéma stanovení přechodné úpravy provozu je
zobrazeno v příloze tohoto stanovení. Žadatel o uzavírku na svůj náklad zajistí řádné
umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a
odpovídá za jeho stav po dobu trvání stavebních prací. Přenosné dopravní značení musí být
osazeno tak, aby byla vyloučena možnost vyvrácení značení v důsledku poryvu větru a
provozu na silnici. Po skončení doby platnosti uzavírky a zvláštního užívání provede žadatel
dopravní značení do původního stavu, tj. jako před zahájením stavebních prací.

3.

Otevřené výkopy budou zabezpečeny vhodným opatřením tak, aby byla zajištěna bezpečnost
na dotčené komunikaci, aby nedošlo k ohrožení účastníků provozu na pozemních
komunikacích a byl zajištěn bezpečný pohyb chodců, tzn. např. označením a oplocením
pracovního místa.

4.

Stavba bude prováděna po úsecích, bude řádně ohraničena a zabezpečena proti vstupu nebo
pádu cizích osob, pracující osoby budou řádně poučeny o dodržování bezpečnosti práce
podle platných předpisů.

5.

Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem a bezpečný přechod chodců.

6.

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 - viz. § 39
odst. 4 vyhl. č. 104/1997 Sb., 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.

7.

V dotčených úsecích pozemní komunikace bude vždy umožněn průjezd vozidel
Integrovaného záchranného systému - IZS.
Žadatel zajistí čištění mechanismů a vozidel stavby před výjezdem ze staveniště na
komunikace.

8.
9.

Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, zůstává
vyhrazeno právo kontroly dopravního značení uzavírky. Případné další pokyny tohoto
orgánu, upřesňující nebo doplňující podmínky tohoto rozhodnutí je nutno respektovat.
10. 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.
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Dalšími účastníky řízení jsou:
• Správa silnic MSK p.o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova ul. 2287, 738 33 FrýdekMístek,
• Obec Staříč, Chlebovická č.p. 201, 739 43 Staříč,
• Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1.

Odůvodnění:
Dne 26.5.2017 podala společnost JANKOSTAV s.r.o., IČO 25855581, Štěpaňákova 714, 719 00
Ostrava, kterou na základě plné moci zastupuje NVB LINE s.r.o., IČO 26979675, Cukrovar 716,
768 21 Kvasice, silničnímu správnímu úřadu žádost o povolení zvláštního užívání a omezení
obecného užívání silnice č. III/4846 Chlebovice-Staříč, katastrální území Chlebovice a Staříč,
z důvodu provádění oprav povrchu krajské silnice mezi obcemi Staříč a Chlebovice v km 0750 –
3,000. Dnem podání bylo zahájeno řízení o povolení zvláštního užívání silnice a uzavírky.
Podkladem pro vedení správního řízení byly tyto podklady: vyjádření Správy silnic MSK, p.o.
ze dne 6.6.2017 zn. 15829/2017-Pe, MMFM odbor dopravy a silničního hospodářství – opatření
obecné povahy-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ze dne
8.6.2017 č.j. MMFM 78862/2017; harmonogram prací; mapka se zakresleným úsekem
opravované silnice; stanovisko Policie ČR, KŘ Policie MSK, územního odboru Frýdek-Místek,
DI vydané dne 7.6.2017 pod č.j. KRPT-123665-2/ČJ-2017-070206; doklad o úhradě správního
poplatku ze dne 8.7.2017.
Silniční správní úřad opatřením ze dne 1.6.2017, č.j. MMFM 74971/2017 oznámil podle ust.
§ 47 odst. 1 zákona č. 500/2006, správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení všem
známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům tohoto řízení. Současně stanovil, že ve lhůtě do
5 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a
dotčené správní úřady svá stanoviska. Následující 2 dny po ukončení stanovené lhůty se
účastníci mohli dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Možnosti podat námitky nebo stanoviska ani možnosti vyjádřit se k podkladům před vydáním
tohoto daného rozhodnutí žádný z účastníků řízení ve stanovené lhůtě nevyužili.
Silniční správní úřad žádost ve věci zvláštního užívání komunikace posoudil podle ust. § 40
odst. 5 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a dle ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona o pozemních komunikacích. Ve věci
omezení obecného užívání uzavírkou posoudil 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 a podle ust. § 24 odst. 2 písm. a) až d) zákona o pozemních komunikacích a
věc rozhodl v souladu s ust. § 40 odst. 10 a ust. § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se
provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění, kdy povolil zvláštní užívání a
částečnou uzavírku silnice č. III/4846 Chlebovice-Staříč, katastrální území Chlebovice a Staříč,
za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Zdejšímu silničnímu správnímu úřadu je situace v místě stavby dostatečně známa, nepovažoval
tedy za hospodárné ani účelné nařídit místní šetření.
Silniční správní úřad po shromáždění všech podkladů a jejich zhodnocení dospěl ve správním
řízení k závěru, že žádosti vyhoví a zvláštní užívání a částečnou uzavírku silničního provozu
povolí.
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V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené ust. § 40 odst.
10 a § 39 odst. 4 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.
Přechodná úprava provozu na silnici byla stanovena samostatným přípisem (stanovení přechodné
úpravy provozu) vydaným zdejším odborem. Jelikož toto opatření obecné povahy nabývá
účinnosti až pátým dnem po zveřejnění, stanovil silniční správní úřad termín pro zahájení
zvláštního užívání a částečnou uzavírku s ohledem na tuto skutečnost tj. od 14.6.2017.
Odpovědnou osobou byl určen žadatelem uvedený Radomír Macoszek, tel.: 731 513 173.
Silniční správní úřad vymezil v rozhodnutí podmínky, které mají být především nástrojem pro
řádnou ochranu dotčené silnice v rámci jejího zvláštního užívání a omezení obecného užívání.
Za daného stavu věcí vydání rozhodnutí o povolení ke zvláštnímu užívání a částečné uzavírce
silnice nic nebránilo.
Vzhledem k uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno.
Účastníci řízení:
JANKOSTAV s.r.o., Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko
Frýdek-Místek, Obec Staříč, Statutární město Frýdek-Místek

Poučení:
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 Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738
01 Frýdek-Místek.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou
část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění
rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání proti výroku č. II. tohoto rozhodnutí nemá podle ust. § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.
„otisk úředního razítka“

Bc. Iveta Schejbalová, v.r.
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
Příloha: situace
Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 písm. a) ve
výši 500,- Kč byl zaplacen dne 8.6.2017.
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Obdrží:
Účastníci řízení:
1. NVB LINE s.r.o., IDDS: 5zjqtmk
sídlo: Cukrovar č.p. 716, 768 21 Kvasice
zastoupení pro: JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714, 719 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
4. Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1-zde
Dotčené orgány:
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. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, p. Vrbica – zde, předáno osobně
Na vědomí:
7. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS:
spdaive
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
8. 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
9. ČSAD Frýdek - Místek a.s., IDDS: p5rdmki
sídlo: Politických obětí č.p. 2238, Místek, 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. TS a.s., IDDS: u3rgr54
sídlo: 17. listopadu č.p. 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

