
OBECNÍ ÚŘAD STARÉ MĚSTO                        
 

    
 

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 

 

Obecní úřad ve Starém Městě, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací 

podle ust. § 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: 

 

Obecní úřad ve Starém Městě obdržel dne 13.02.2020 žádost, podanou společností STRABAG a.s., 

Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ 60838744, kterou zastupuje na základě plné moci společnost 

SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 Olomouc, IĆ: 62363701 ve věci žádosti o povolení úplné 

uzavírky místní komunikace v obci Staré Město, parc. číslo 2219/1, k.ú. Staré Město u Frýdku Místku 

v místě budoucího dálničního mostu v termínu od 01.03.2020 – 31.07. 2022“, viz. přiložená situace. 

 

Druh uzavírky: 

úplná  

 

Místo uzavírky: 

místní komunikace v obci Staré Město, parc. číslo 2219/1, k.ú. Staré Město u Frýdku Místku v místě 

budoucího dálničního mostu, viz. přiložená situace 

 

Doba trvání uzavírky: 

01.03.2020 – 31.07. 2022 

Trasa objížďky: 

Nebude stanovena 

Důvod uzavírky: 

Realizace stavby „ D48 Frýdek Místek, obchvat, II. etapa – SO 215 

 

ZE DNE: 13.02.20120 

Č . J.: OÚ /136/2020 

VYŘ IZÚJE: Mgr. Jir í  Řoš ko 

TEL.: 605160460 

E-MAIL: štrarošta @štare-me što. cz 

DATÚM:  13.02.2020  

Jamnická 46 
PSČ 738 01 
 
Telefon 
558 624 042 
 
Bankovní spojení: 
1682043319/0800 
 
IČO: 00576948 
DIČ: CZ00576948  
 



Stra nka 2 

Dnem podání žádosti dle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu bylo v této věci zahájeno správní 

řízení. Obecní úřad ve Starém Městě 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.  

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 

 

Obecní úřad ve Starém Městě podle ustanovení § 36 odst. 1 a 2 správního řádu, prohlašuje v tomto 

řízení, že účastníci řízení 

 

- společností STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ 60838744 

- Obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Staré Město, IČ 00576948 

 

a jejich zástupci jsou oprávněni, nejpozději do 14 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 na Obecním 

úřadě ve Starém Městě, Jamnická 46, 738 01 Staré Město v kanceláři sekretariátu starosty obce. A to v 

pondělí a středu - 8:00-17:00 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Stra nka 3 

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 Obecního úřadu ve Starém Městě. 

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. 

 

 

 

 

Mgr. Jiří Roško 

starosta obce 

oprávněná úřední osoba 

 

 

 

Rozdělovník 

 

Účastníci řízení: 

 

1. společnost STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha, IČ 60838744 

2. Obec Staré Město, Jamnická 46, 738 01 Staré Město, IČ 00576948 

 

Dotčené orgány: 

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: 

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: 

spdaive 

 sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 

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 

 

 

 

 



Stra nka 4 

Příloha: situace 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Vyvěšeno na úřední desce i v el. podobě dne 14. 02. 2020 
 

Jméno a podpis:  Ing. Lucie Marková   ................................................ 

 

1. Sejmuto z úřední desky dne: ....................... 2020 

 

Jméno a podpis ................................................................................ 

 


