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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 
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 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
vydává podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) toto oznámení: 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 24.06.2019 
žádost, doplněnou žádostí ze dne 04.07.2019, podanou společností STRABAG Rail a.s., obl. 
pobočka, se sídlem Polanecká 827/49, 721 00  Ostrava Svinov, IČ: 25429949, na 
základě plné moci zastoupenou Ing. Milanem Tkadlečkem, bytem Grudova 4, 747 05 
Opava, ve věci omezení obecného užívání níže uvedených komunikací - úplnou uzavírku 
silničního provozu z důvodu provádění stavebních prací - rekonstrukce dvou železničních 
přejezdů a jejich následné podbití a rekonstrukce železničního nadjezdu, viz. přiložená situace. 
 

 Lokalita č. 1 – žel. přejezd P7396 
omezení obecného užívání místní komunikace – parc. č. 7652/30, ul. Na Poříčí, v místě žel. 
přejezdu, k. ú. Frýdek-Místek, obec Frýdek-Místek. 
 

 Lokalita č. 2 – žel. přejezd P8305 
omezení obecného užívání místní komunikace – parc. č. 8091/1 a účelové komunikace - parc. 
č. 8094, k. ú. Panské Nové Dvory, obec Frýdek-Místek. 
 

 Lokalita č. 5 – žel. nadjezd na ul. Na Soutoku, ul. Plavební 
omezení obecného užívání místní komunikace – parc. č. 7652/17, ul. Na Soutoku, ul. 
Plavební, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Frýdek-Místek 
 
Druh všech výše uvedených uzavírek: 
úplná 
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Místo uzavírky: 

 Lokalita č. 1 – žel. přejezd P7396 
místní komunikace – parc. č. 7652/30, ul. Na Poříčí v místě žel. Přejezdu, k. ú. Frýdek-Místek, 
obec Frýdek-Místek 
 

 Lokalita č. 2 – žel. přejezd P8305 
místní komunikace – parc. č. 8091/1 a účelové komunikace - parc. č. 8094, k. ú. Panské Nové 
Dvory, obec Frýdek-Místek. 
 

 Lokalita č. 5 – žel. nadjezd na ul. Na Soutoku, ul. Plavební 
místní komunikace – ul. Na Soutoku, ul. Plavební, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec 
Frýdek-Místek 
 
 
Doba trvání uzavírky: 

 Lokalita č. 1 – žel. přejezd P7396 
Od 17.08.2019 do 29.08.2019, (07:00-18:00 hod.) a 1 den v měsíci září 2019 (06:00-18:00 hod.)  
 

 Lokalita č. 2 – žel. přejezd P8305 
Od 17.08.2019 do 30.08.2019 (07:00-18:00 hod.) a 1 den v měsíci září 2019 (06:00-18:00 hod.)  
 

 Lokalita č. 5 – žel. nadjezd na ul. Na Soutoku, ul. Plavební 
Od 17.08.2019 do 29.08.2019 (07:00-18:00) a 1 den v měsíci září 2019 (06:00-18:00 hod)  
 
 
Důvod uzavírky: 
Stavební práce - rekonstrukce dvou železničních přejezdů a jejich následné podbití a rekonstrukce 
železničního nadjezdu 
 
Trasa objížďky: 

 Lokalita č. 1 – žel. přejezd P7396 
Vedena po ul. Na Poříčí, ul. Nádražní, ul. tř. T.G. Masaryka, sil. II/477, ul. Staroměstská. DTTO 
v opačné směru, dle přiloženého projektu PDZ č. v. 2. Délka objízdné trasy: cca 2,5km 
 

 Lokalita č. 2 – žel. přejezd P8305 
Není stanovena, dle přiloženého projektu PDZ č. v. 3 
 

 Lokalita č. 5 – žel. nadjezd na ul. Na Soutoku, ul. Plavební 
Vedena po ul. Na Soutoku, ul. Železniční II, ul. Na Poříčí, ul. Nádražní, ul. tř. T. G. Masaryka, sil. 
II/477 ul. Staroměstská, sil. II/477 ul. Jamnická, ul. Plavební. DTTO v opačné směru, dle 
přiloženého projektu PDZ č. v. 6. Délka objízdné trasy: cca 3km 
 
 
Linková osobní doprava: 
v rámci uzavírky nedojde k přemístění zastávek linkové osobní dopravy. 
 
Dnem podání žádosti dle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu 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 
 
 o z n a m u j e 
 
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve výše 
uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno podle ustanovení § 24 zákona o pozemních 
komunikacích a ustanovení § 39 a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  
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Protože žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení a silničnímu správnímu úřadu jsou 
dobře známy poměry v místě uzavírky a objížďky, správní úřad u p o u š t í od dalšího ústního 
jednání a místního šetření. 
 
 
USNESENÍ 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství podle ustanovení § 36 
odst. 1 a 2 správního řádu, prohlašuje v tomto řízení, že účastníci řízení 
 
- STRABAG Rail a.s., se sídlem Polanecká 827/49, 721 00  Ostrava Svinov, IČ: 25429949 
- Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1 
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, 

sídlo: Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33  Frýdek-Místek  
- Obec Staré Město, sídlo: Jamnická č.p. 46, Staré Město, 738 01  Frýdek- Místek 1 
 
 
a jejich zástupci jsou oprávněni, nejpozději do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 
navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a mají právo vyjádřit v průběhu řízení své stanovisko, resp. 
podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí. 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. 413, budova Radniční 
1148, Frýdek-Místek. A to v pondělí a středa 8:00-17:00 hod., čtvrtek 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. 
 
 
P o u č e n í 
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. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 



Č.J.: MMFM 111234/2019  Strana 4 (celkem 4) 
 

 
 
IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643 │ ID datové schránky: w4wbu9s 
www.frydekmistek.cz │ Bankovní spojení: 928781/0100 

 
Rozdělovník 
 
Účastníci řízení: 
 

1. STRABAG Rail a.s., se sídlem Polanecká 827/49, 721 00  Ostrava Svinov, IČ: 25429949, 
na základě plné moci zastoupena Ing. Milanem Tkadlečkem, bytem Grudova 4, 747 05 
Opava  

2. Statutární město Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, zde 
- předáno osobně 

3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-

Místek, IDDS: jytk8nr, sídlo: Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33  Frýdek-Místek  
4. Obec Staré Město, IDDS: hefbskg sídlo: Jamnická č.p. 46, Staré Město, 738 01  

Frýdek-Místek 1 
 
 
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 
 
 
Na vědomí: 
6. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, 
IDDS: spdaive,  
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
7. 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 
 

 
 
 
Příloha: situace  
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