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Odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště Radniční 1148, Frýdek
Váš dopis značka:
Ze dne:
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Vyřizuje:
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E-mail:
Datum:

MMFM 103081/2020
MMFM_S 10818/2020/ODaSH/Mad
Ing. Jaromír MADENSKÝ
558609350
madensky.jaromir@frydekmistek.cz
22.07.2020

ROZHODNUTÍ
o povolení uzavírky a nařízení objížďky
Výroková část:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 29.06.2020
žádost, podanou společností IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova
229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523, zastoupenou na základě plné moci
společností SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IĆ: 62363701, ve věci
omezení obecného užívání – silnice III/4774 a veřejně přístupných účelových
komunikací – úplnou uzavírku silničního provozu a s tím související úpravu
dopravního značení z důvodu realizace stavby „Oprava přejezdů na tratích 322, 323“,
viz. přiložené 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 – silnice III/4774 a veřejně přístupných
účelových komunikací – úplnou uzavírku silničního provozu a s tím související úpravu
dopravního značení z důvodu realizace stavby „Oprava přejezdů na tratích 322, 323“,
viz. přiložené situace.
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II.
nařizuje objížďku uzavřených komunikací - silnice III/4774 a veřejně přístupné
účelové komunikace a stanovuje níže uvedené trasy objížďky.
Přesné označení
silnice III/4774 v obci Dobrá – viz. přiložená situace.
železniční přejezd P8309
veřejně přístupná účelová komunikace u areálu rozvodny Nošovice – viz. přiložená situace.
železniční přejezd P8310
veřejně přístupná účelová komunikace u areálu automobilky Hyundai v Nošovicích – viz. přiložená
situace.
železniční přejezd P8311

Doba trvání uzavírky:
železniční přejezd P8309

02.08.2020 – 11.08.2020
v případě úplné uzavírky silnice III/4733h 25.07. a 26.07.2020
nebo
05.08.2020 – 11.08.2020
v případě úplné uzavírky silnice III/4733h 01.08. a 02.08.2020

Kontaktní osoby v rámci oprav komunikací:
organizace stavebních prací: Přemysl Malý, tel. 724 062 604
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem Jahodová 60,
620 00 Brno, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ:48035599
železniční přejezd P8310

25.07.2020 – 02.08.2020

železniční přejezd P8311

25.07.2020 – 04.08.2020

Stanovení trasy objížďky:
železniční přejezd P8309
po silnici III/4733h a silnici II/648 a zpět, viz. přiložená situace
železniční přejezd P8310
není stanovena
železniční přejezd P8311
po veřejně přístupné účelové komunikaci na silnici III/4774, po uzavření železničního přejezdu
P8309 po silnici III/4733h, dále po silnici II/648 a zpět, viz. přiložená situace
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Jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce:
Ing. Jiří Málek, tel. 775 428 480
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ:
25869523
Umístění zastávky linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné
přemístění
Dopravní úřad - Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství:
Dle vyjádření dopravce, ČSAD Frýdek-Místek a.s., ze dne 7.7.2020 budou spoje linek č. 865303 a
č. 865313 vedeny po objízdné trase po silnici II/648 a III/4733H a dále po svojí trase, přičemž
zastávka „Dobrá u žel.st.“ bude zrušena bez náhrady. Přejezd P8311 tento dopravce nevyužívá.
Dopravní úřad - Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu:
Oprava železničního přejezdu P8309, která si vyžádá úplnou uzavírku silnice č. III/4774 v Dobré
se dotkne linek veřejné linkové osobní dopravy:
863351
863352
863357
863358

Ostrava-Paskov-Frýdek-Místek-Dobrá-Raškovice-Morávka
Ostrava,Kunčice-Vratimov-Frýdek-Místek-Dobrá-Raškovice-Morávka
Frýdek-Místek-Dobrá-Vyšní Lhoty-Dobratice-Vojkovice
Frýdek-Místek-Dobrá-Nošovice

Linky budou v době uzavírky vedeny po objízdné trase, a to obousměrně po sil. č. II/648,
III/4774h a III/4774. Po dobu uzavírky nebude dotčenými linkami obsluhována zastávka Dobrá,
u žel. st.
V případě změny termínu opravy železničního přejezdu požadujeme
informovat dopravce ČSAD Frýdek-Místek a.s. a společnost Koordinátor ODIS s.r.o.

neprodleně

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 20.07.2020 pod č. j.: MMFM MMFM 101512/2020. 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 PK, dle stanovení
přechodné úpravy provozu (dále jen „PÚP), které bude v souladu se stanoviskem
vydaným zdejší součástí Policie ČR k PÚP na PK, resp. s podmínkami ve stanovisku
uvedenými (stanovisko k PÚP bylo zdejší součástí Policie ČR vydáno pod. č. j. KRPT131454-3/ČJ-2020-070206 dne 18. 07. 2020, a bylo vydáno a poskytnuto Mag. m.
Frýdku-Místku jakožto obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v rámci
stanovení přechodné úpravy provozu na PK. Uzavírky a objízdné trasy bude
realizovány jen na dobu nezbytně nutnou a v nezbytném rozsahu, a to vždy v přímé
souvislosti se stavební činností (tj. provoz na dotčených PK bude plně obnoven v co
nejkratším možném termínu).
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• Ostatní podmínky zdejší součásti Policie ČR vztahující se k realizaci předmětné
stavby, resp. PÚP a tím i omezení obecného užívání dotčených PK, jsou uvedeny ve
stanovisku Policie ČR k návrhu stanovení PÚP.

Další podmínky rozhodnutí:
1.

2.

3.
4.

5.

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.
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.
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.
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.
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:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Další účastníci řízení jsou:
-

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek,
Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek,
Obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá, IČ: 00296589
Obec Nošovice, Nošovice 58, 739 51 Dobrá, IČ: 00577049

Odůvodnění:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 29.06.2020
žádost, podanou společností IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21,
779 00 Olomouc, IČ: 25869523, zastoupené na základě plné moci společností SEKNE, spol.
s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IĆ: 62363701, ve věci omezení obecného užívání – silnice
III/4774 a veřejně přístupných účelových komunikací – úplnou uzavírku silničního provozu a s tím
související úpravu dopravního značení z důvodu realizace stavby „Oprava přejezdů na tratích 322,
323“, viz. přiložené situace.
Silniční správní úřad opatřením ze dne 03.07.2020, č.j. MMFM 93165/2020 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
14 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a připomínky a
dotčené správní úřady svá stanoviska.
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Dne 30.06.2020 vydala souhlas s vedením objízdných tras Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 FrýdekMístek.
Dne 08.07.2020 vydal souhlasné vyjádření Dopravní úřad - Magistrát města Frýdku-Místku, odbor
dopravy a silničního hospodářství.
Dne 13.07.2020 vydal souhlasné vyjádření Dopravní úřad - Krajský úřad Moravskoslezského
kraje, odbor dopravy a chytrého regionu.
Dne 16.07.2020 proběhlo na Magistrátu města Frýdek-Místek jednání ve věci koordinace uzavírky
výše uvedených železničních přejezdů v rámci stavby „Oprava železničních přejezdů na tratích
322, 323“ se stavbou „Oprava povrchu sil. III/4733h Dobrá a příjezdové komunikace do PZ
Nošovice“, v rámci které má dojít k úplné uzavírce silnice III/4733h v obci Dobrá.
Na jednání bylo dohodnuto, že k uzavírce železničního přejezdu P8309 dojde až po
ukončení uzavírky silnice III/4733h v obci Dobrá.
Dále byla dohodnuta změna objízdné trasy v případě uzavření železničního přejezdu P8311, tak
jak je uvedeno v tomto rozhodnutí.
Silničnímu správnímu úřadu bylo dne 20.07.2020 bylo doručeno stanovisko Policie České
republiky vydané dne 18.07.2020, KRPT-133639-2/ČJ-2020-070206 a podmínky Policie České
republiky jsou obsahem tohoto rozhodnutí.
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
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Rozdělovník
Účastníci řízení:
1. IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00 Olomouc,
IČ: 25869523, 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,
Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek, IDDS: jytk8nr
3. Obec Dobrá, Dobrá 230, 739 51 Dobrá, IČ: 00296589, IDDS: 625betr
4. Obec Nošovice, Nošovice 58, 739 51 Dobrá, IČ: 00577049

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
(KRPT-133639-2/ČJ-2020-070206)
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
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
10. SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, se sídlem
Jahodová 60, 620 00 Brno, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
Jičína, IČ:48035599, zastoupenou na základě plné moci společností DAVOZ ZNAČKY
s.r.o., se sídlem Bítov 106, 743 01 Bílovec, IĆ: 28647793

Příloha: situace
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