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Odbor dopravy a silničního hospodářství 
pracoviště Radniční 1148, Frýdek  
 
Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM  63026/2020 
Spisová značka: MMFM_S  6931/2020/ODaSH/MoHo 
Vyřizuje:  Ing.  Jaromír Madenský  
Telefon:  558 609 350 
E-mail:  madensky.jaromir@frydekmistek.cz 
Datum:  11.05.2020 
 

 

ROZHODNUTÍ 
 

o povolení uzavírky a nařízení objížďky 
 
 
Výroková část: 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 27.04.2020 
žádost, podanou společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  
Praha 5, IČ: 60838744, zastoupenou na základě plné moci společností SEKNE, spol. 
s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IĆ: 62363701 ve věci omezení obecného užívání 
komunikace - silnice II/477 ul. Na Baštici - úplnou uzavírku silničního provozu a s tím 
související úpravu dopravního značení z důvodu realizace stavby „D48 Frýdek-Místek, 
obchvat, II. etapa“ – SO 213, viz. přiložená situace. 
 
Výrok: 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy 
a pozemních komunikací, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech ve věcech silnic II. a III. 
tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) a ve věcech 
místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

 
rozhodl 

 
dle § 24 zákona o pozemních komunikacích a dle § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) takto: 
 

I. 
 

povoluje omezení obecného užívání komunikace - silnice II/477 ul. Na Baštici - 
úplnou uzavírku silničního provozu a s tím související úpravu dopravního značení z 
důvodu realizace stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa“ – SO 213, viz. 
přiložená situace. 
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II. 
 

nařizuje objížďku uzavřené části komunikace - po vybudované provizorní komunikaci 
souběžné se sil. II/477 ul. Na Baštici, provoz řízen SSZ. 
 
 
Přesné označení  
silnice II/477 ul. Na Baštici u bývalé obalovny (viz. přiložená situace) 
 
Doba trvání uzavírky: 
14.05.2020, 7:00 hodin – 10.08.2020, 17:00 hodin 
 
Stanovení trasy objížďky: 
po vybudované provizorní komunikaci souběžné se sil. II/477 ul. Na Baštici, provoz řízen SSZ. 
Graficky je objížďka znázorněna na přiložené situaci. 
 
Jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce: 
Ing. Roman Daniel, tel. 606 667 799 
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5, IČ: 60838744 
 
Umístění zastávky linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné 
přemístění 
v rámci uzavírky nedojde k přemístění zastávek linkové osobní dopravy 
 
Stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky: 
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 opatřením obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích ze dne 03.03.2020 pod č. j.: MMFM 37411/2020. Schéma stanovení 
přechodné úpravy provozu je zobrazeno v příloze tohoto stanovení. Žadatel o uzavírku na svůj 
náklad zajistí řádné označení uzavírky a objížďky umístěním přechodného dopravního značení na 
základě stanovené přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po celou dobu uzavírky. 
 
 
Podmínky Policie ČR: 
 
• Odpovědná osoba zajistí řádné označení dotčeného úseku silnice a provizorní 
komunikace, dle stanovení přechodné úpravy provozu (dále jen „PÚP), které bude v 
souladu se stanoviskem vydaným zdejší součástí Policie ČR k PÚP na silnici, resp. s 
podmínkami ve stanovisku uvedenými (stanovisko k PÚP bylo zdejší součástí Policie 
ČR vydáno pod. č. j. KRPT-41560-2/ČJ-2020-070206 dne 28. 02. 2020, a bylo vydáno 
a poskytnuto Mag. m. Frýdku-Místku jakožto obecnímu úřadu obce s rozšířenou 
působností v rámci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici. Uzavírka a 
objízdná trasa bude realizována jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném 
rozsahu, a to vždy v přímé souvislosti se stavební činností (tj. provoz na dotčené 
silnici PK bude plně obnoven v co nejkratším možném termínu). 
 
• Stavba a všechny otevřené výkopy nacházející se na silnici nebo v její blízkosti 
budou zabezpečeny vhodným opatřením tak, aby byl zajištěn bezpečný pohyb 
chodců, příp. chodců vedoucích jízdní kolo a ostatních účastníků provozu (např. 
oplocením staveniště, stanovením náhradní pěší trasy, zřízením provizorního 
chodníku pro pěší jakožto náhrady za uzavřenou krajnici a vozovku silnice, či 
zřízením lávky pro pěší apod.) !!! 
 
• V dotčeném úseku silnice bude vždy umožněn průjezd vozidel IZS – Integrovaného 
záchranného systému z důvodu zajištění včasného a účinného zásahu složek IZS. 
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• Nedojde ke kolizi navrženého omezení obecného užívání úplnou uzavírkou, resp. PÚP s 
případnými uzavírkami a objízdnými trasami jiných staveb, resp. postup prací na dané stavbě a 
jiných stavbách v dotčeném úseku silnice bude zkoordinován. Uzavírky a případné vedení 
objízdných tras přilehlých staveb, bude patřičně upraveno tak, aby byla zajištěna bezpečnost a 
plynulost provozu na dotčených pozemních komunikacích. 
 
• Pokud dojde ke změně termínu, či změně rozsahu omezení obecného užívání silnice uzavírkou a 
objížďkou, bude zdejší součást Policie ČR neprodleně informována. 
 
• V případě neúměrného zhoršení dopravně bezpečnostní situace na dotčené silnici, 
vzniknuvší v souvislosti s realizací dané stavby (např. při vzniku kolizních situací, 
dopravních nehod, rozsáhlých dopravních kongescí, či změně – zhoršení 
povětrnostních podmínek) bude zdejší součást Policie ČR požadovat změnu, či úpravu 
rozsahu omezení obecného užívání silnice tak, aby byl nepříznivý stav napraven !!! 
 
• Vzhledem k termínu realizace stavby bude s příslušným správcem silnice včas projednán režim 
zimní údržby. 
 
 
Další podmínky rozhodnutí: 
 
1. 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. 

2. 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. 3 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ve 
znění pozdějších předpisů. Text bude proveden normalizovaným písmem pro dopravní 
značení (odpovídá DIN 1451) a to v min. výši písma 70 mm. 

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

4. 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 
objížďky provede žadatel o uzavírku dopravní značení do původního stavu, tj. jako před 
zahájením uzavírky a objížďky. 

5. Žadatel je povinen zajistit provádění stavebních prací tak, aby nedošlo k zásahu do 
komunikace a nedocházelo k znečištění komunikací. Pokud k znečištění dojde je povinen 
zajistit vyčištění komunikací. 
 

 
 
Účastník řízení, na kterého se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 
 
STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5, IČ: 60838744 
 
Další účastníci řízení jsou: 
 
-  Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, 

Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33  Frýdek-Místek, 
 
 
 
Odůvodnění: 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 27.04.2020 
žádost, podanou společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5, 
IČ: 60838744, zastoupenou na základě plné moci společností SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 
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772 00 Olomouc, IĆ: 62363701 ve věci omezení obecného užívání komunikace - silnice II/477 ul. 
Na Baštici - úplnou uzavírku silničního provozu a s tím související úpravu dopravního značení z 
důvodu realizace stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa“ – SO 213, viz. přiložená situace. 
 
Silniční správní úřad opatřením ze dne 30.04.2020, č.j. MMFM 59608/2020 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 
7 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a 
dotčené správní úřady svá stanoviska.   
 
V správním řízení silniční správní úřad vycházel mimo jiné z vyjádření Správy silnic 
Moravskoslezského kraje ze dne 17.02.2020 a stanoviska Policie České republiky vydané dne 
28.02.2020, KRPT-50816-2/ČJ-2020-070206, která silniční správní úřad obdržel v rámci správního 
řízení ve stejné věci, které ale bylo následně zastaveno, jelikož byla zrušena výluky na trati. 
 
Silniční správní úřad žádost podanou podle § 39 odst. 1 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů posoudil a po projednání 
podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích rozhodl o povolení uzavírky a nařídil 
objížďku za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí. 
 
 
Poučení účastníků: 
 
Proti tomuto rozhodnutí lze v souladu s § 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 proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 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. 
 
 
 
Ing. Jaromír Madenský 
odbor dopravy a silničního hospodářství 
oprávněná úřední osoba 
 

 
 
 
 
 
Rozdělovník 
 
Účastníci řízení: 
 
1.STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5, IČ: 60838744, zastoupena 
na základě plné moci společností SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00  Olomouc, IĆ: 
62363701  
2.Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, IDDS: 
jytk8nr, sídlo: Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33  Frýdek-Místek 
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Dotčené orgány: 
 

3. 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 
 

 
Na vědomí: 
 
4. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, 
IDDS: spdaive 
 sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
5. 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 
6. Obec Staré Město, IDDS: hefbskg 

sídlo: Jamnická č.p. 46, Staré Město, 738 01  Frýdek-Místek 1 
7. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IDDS: zjq4rhz  

sídlo: Mojmírovců č.p.5, Mariánské Hory, 709 81  Ostrava - Mar. Hory 
8. ČSAD Frýdek - Místek a.s., IDDS: p5rdmki 
 sídlo: Politických obětí č.p. 2238, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
9. Koordinátor ODIS s.r.o., IDDS: 24tgfvk sídlo: 28. října 3388/111, Ostrava  

 
 
 

 
 
Příloha: situace  
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