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ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ UZAVÍRKY

Výroková část:
Magistrát města Frýdku-Místku, úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy a silničního
hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, jako příslušný silniční správní
úřad ve věcech silnic II. a III. tříd 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“), ve správním řízení přezkoumal žádost týkající se omezení obecného užívání
krajské silnice č. III/4774 Dobrá-Pražmo-Morávka, obec Nošovice, katastrální území Nošovice,
z důvodu provádění stavebních prací v tělese silnice za účelem uložení trvalé stavby vodního
díla s názvem „Oddílná kanalizace v obci Nošovice“, a to úplnou uzavírkou silničního provozu
s nařízením objížďky, kterou dne 7.5.2015 podala společnost
TALPA - RPF, s.r.o., IČO 64615391, Holvekova 645, 718 00 Ostrava,
kterou zastupuje Ing. Jiří Ksenič, IČO 71802576, Lípová 1390, 747 14 Ludgeřovice
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, podle § 24 zákona o pozemních
komunikacích a § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povoluje
žadateli omezení obecného užívání
úplnou uzavírkou krajské silnice č. III/4774 Dobrá-Pražmo-Morávka v katastrálním území
Nošovice z důvodu provádění stavebních prací (výkop a uložení potrubí) v tělese silnice za
účelem uložení trvalé stavby vodního díla s názvem „Oddílná kanalizace v obci Nošovice“,
(dále jen "uzavírka").
Termín uzavírky:

od 25.5.2015 – do 30.9.2015 dle harmonogramu
(úseky 1-9 viz. příloha mapy s vyznačením jednotlivých úseků)

Objížďka je stanovena po této trase:
ze směru od Vyšních Lhot bude veškerá doprava odkloněna ze silnice III/4774 vpravo na
silnici III/4775 a dále kolem průmyslové zóny Hyundai po veřejně přístupné účelové
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komunikaci přes okružní křižovatky na silnici III/3733h s napojením zpět na silnici
III/4774.
Objízdná trasa je totožná i pro opačný směr.
Jméno a příjmení pracovníka odpovědného za organizování a zabezpečení akce:
TALPA - RPF, s.r.o., Ing. Čestmír Kus, tel. č. 596 237 019
Petr Staněk, tel. č. 725 862 342 – odpovědný za dopravní značení
Umístění zastávky linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné
přemístění:
V době provádění stavebních prací a v závislosti na uzavíraných úsecích budou (po předchozí
dohodě s dopravcem) dočasně přemístěny autobusové zastávky Nošovice, pivovar a
Nošovice, střed, kde jsou vedeny spoje veřejné linkové osobní dopravy linek:
860344, 860351, 860352, 860355, 860357 (dopravce ČSAD Frýdek-Místek).
Pro uzavírku stanoví tyto podmínky:
1. Při provádění prací musí být zajištěna bezpečnost silničního provozu. Žadatel zajistí řádné
označení pracovního místa dle „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích“ vydaného zdejším odborem dopravy a silničního hospodářství magistrátu
pod čj. MMFM 57669/2015 dne 11.05.2015. Označení uzavírky a objížďky musí být
v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném
znění, a vyhlášky MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na PK a úprava
a řízení provozu na PK, v platném znění, a TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích. Označení zabezpečuje žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho
stav po dobu trvání uzavírky a objížďky. Přenosné dopravní značení musí být osazeno tak,
aby byla vyloučena možnost vyvrácení značení v důsledku poryvu větru a provozu na
dotčených komunikacích. 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.
2. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl
umožněn přístup k sousedním nemovitostem a bezpečný pohyb chodců.
3. 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 (její název,
objednatele, projektanta, stavbyvedoucího apod. - 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.
4. Do uzavřeného úseku bude povolen vjezd pouze pravidelné autobusové dopravě a vozidlům
Integrovaného záchranného systému (IZS).
5. Uzavírky jednotlivých úseků jsou kombinovány tak, aby byl vždy zajištěn přístup ke všem
sousedním nemovitostem po místních komunikacích uvnitř obce Nošovice.
6. Dílčí pracovní místa budou označena přechodným dopravním značením a budou umístěna
vždy mezi jednotlivými kolmými ulicemi tak, aby úsek nebyl delší než 100 m.
7. Žadatel zajistí čištění mechanismů a vozidel stavby před výjezdem ze staveniště na
komunikace.
8. Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a SH zůstává vyhrazeno právo kontroly
dopravního značení uzavírky. Případné další pokyny tohoto orgánu, upřesňující nebo
doplňující podmínky tohoto rozhodnutí je nutno respektovat.
9. 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.
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Kontakt: Jana Petrášová – tel.: 596 663 556 nebo 596 663 550-3, email:
jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz.
Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
TALPA - RPF, s.r.o., Holvekova 645, 718 00 Ostrava
Odůvodnění:
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 7.5.2015
žádost, podanou společností TALPA - RPF, s.r.o., IČO 64615391, Holvekova 645, 718 00
Ostrava, kterou zastupuje Ing. Jiří Ksenič, IČO 71802576, Lípová 1390, 747 14 Ludgeřovice, ve
věci omezení obecného užívání pozemní komunikace úplnou uzavírkou a objížďkou - silnice č.
III/4774 Dobrá-Pražmo-Morávka, obec Nošovice, katastrální území Nošovice, z důvodu
provádění stavebních prací v tělese silnice za účelem uložení trvalé stavby vodního díla
s názvem „Oddílná kanalizace v obci Nošovice“.
Silniční správní úřad opatřením ze dne 14.5.2015, č.j. MMFM 60481/2015 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 den po ukončení stanovené lhůty se účastníci
mohli dle ust. § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit k podkladům rozhodnutí.
Součástí výše uvedeného opatření byly přílohy se zakreslením objízdné trasy, označení
pracovních míst – úseků 1-9 na silnici III/4774 v obci Nošovice, harmonogram a situační výkres
s místními komunikacemi v obci Nošovice využívané v době uzavření jednotlivých úseků sil.
III/4774.
Možnosti podat námitky nebo stanoviska ani možnosti vyjádřit se k podkladům před vydáním
tohoto daného rozhodnutí žádný z účastníků řízení ani dotčený orgán ve stanovené lhůtě
nevyužili.
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 posoudil a po projednání podle
ust. § 24 odst. 2 písm. a) až c) zákona o pozemních komunikacích a ust. § 39 odst. 4 vyhlášky č.
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
povolil uzavírku silnice III/4774 Dobrá-Pražmo-Morávka v obci Nošovice za podmínek
stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
Obec Nošovice, Obec Nižní Lhoty, Obec Dobrá, Správa silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek
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.
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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.
„otisk úředního razítka“

Bc. Iveta Schejbalová, v.r.
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství
oprávněná úřední osoba
Přílohy:
- objízdná trasa; pracovní místa-úseky 1 až 9 v délkách do 100 m na sil. III/4774 v obci Nošovice
- harmonogram s vyznačením uzavíraných úseků
- místní komunikace v obci Nošovice využívané v době uzavření jednotlivých úseků sil. III/4774
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Obdrží (doručeno datovou schránkou, doporučeně na doručenku):
Účastníci řízení:
1. Ing. Jiří Ksenič, Lípová č.p. 1390/57, 747 14 Ludgeřovice
zastoupení pro: TALPA - RPF, s.r.o., Holvekova 645, 718 00 Ostrava
2. Obec Nošovice, IDDS: h3rbi5y
sídlo: Nošovice č.p. 58, 739 51 Dobrá
3. Obec Nižní Lhoty, IDDS: nztbiz5
sídlo: Nižní Lhoty č.p. 71, 739 51 Dobrá
4. Obec Dobrá, IDDS: 625betr
sídlo: Dobrá č.p. 230, 739 51 Dobrá
5. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek,
IDDS: jytk8nr
sídlo: Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33 Frýdek-Místek
Dotčené orgány:
6. Magistrát města Frýdek-Místek, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční č.p. 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek 1, p. Vrbica – zde, předáno osobně
7. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, IDDS: 8x6bxsd
sídlo: 28. října č.p. 2771/117, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2
Na vědomí:
8. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, IDDS:
spdaive
sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
9. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-Místek, dopravní
inspektorát, IDDS: n5hai7v
sídlo: Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1
10. Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek,
IDDS: muamahn
sídlo: Výškovická č.p. 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava 30
11. ČSAD Frýdek - Místek a.s., IDDS: p5rdmki
sídlo: Politických obětí č.p. 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek 1

