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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče,
vykonávající podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“) a současně působnost stanovenou mu ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), vydává jako věcně a místně příslušný silniční
správní úřad a správní orgán, ve věci účastníků řízení:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Metrostav a.s., IČ 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 zast. SEKNE, spol.
s r.o., Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Šenov u Nového
Jičína, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova
2287, 738 33 Frýdek-Místek
Město Příbor, Náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
Obec Kateřinice, Kateřinice 127, 742 58 pošta Kateřinice
Obec Trnávka, Trnávka 1, 742 58 pošta Trnávka
Obec Fryčovice, Fryčovice 83, 739 45 pošta Fryčovice
Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 pošta Hukvaldy

následující rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci povolení omezení obecného užívání pozemní
komunikace podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích a ustanovení § 39
vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu.
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče,
na základě vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která má být uzavřena, vyjádření vlastníků
pozemních komunikací, po nichž bude vedena objížďka, obcí, na jejímž území je povolována
uzavírka nebo bude nařízena objížďka a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní
Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 411, fax: +420 556 812 758, posta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800
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inspektorát a Policie ČR – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor
Frýdek-Místek, dopravní inspektorát vyhovuje žádosti ze dne 14.06.2018, kterou podala spol.
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 zastoupená na základě plné moci spol.
SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc, a tímto

rozhodl
podle ustanovení § 24 zákona o pozemních komunikacích o povolení omezení obecného
užívání úplnou uzavírkou silnice č. III/4806 v úseku pod mostem sil. I/48 ev.č. 48-034 v k.ú.
Klokočov u Příbora a stanoví přechodnou úpravu provozu na dotčené pozemní
komunikaci podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, z důvodu
realizace stavby „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“.

Podle § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o povolení uzavírky obsahuje:
a) Přesné označení uzavírky podle
staničení dotčené komunikace
popřípadě místopisného průběhu:

úplná uzavírka silnice č. III/4806
v úseku pod mostem sil. I/48 ev. č. 48-034 v k.ú.
Klokočov u Příbora (cca 50 m).

b) Doba trvání uzavírky:

úplná uzavírka od 02.07.2018 (od 12:00 hod.)
do 04.07.2018 (do 12:00 hod.)

c) Stanovení trasy objížďky:

po sil. č. III/4807, č. II/486, č. III/4863 a zpět na sil.
č. III/4806 [Trnávka, Fryčovice, Hukvaldy Rychaltice, Hukvaldy, Příbor – Hájov (cca 22 km)],
obousměrně.

d) Jméno pracovníka odpovědného zástupce za organizování a zabezpečení akce (prací):
p. Ing. Jan Dokoupil, Metrostav a.s., tel. 724 239
256.
e) Umístění zastávky linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění:
Úplná uzavírka se dotkne linky 880640 Kopřivnice – Příbor – Trnávka – Petřvald,
Petřvaldík; dopravce ARRIVA MORAVA a.s.;
Po dobu úplné uzavírky nebudou obslouženy autobusové zastávky Příbor,Hájov,rozcestí,
Příbor,Hájov,Brus, Příbor,Hájov,U Matulů, Příbor,Hájov,kaple a Příbor,Hájov,ČSSS. Tyto
zastávky budou obsluhovány náhradní kyvadlovou dopravou zajišťovanou stavbou. Náhradní
doprava bude navazovat na linku 880640 v zastávce Příbor,Tatra a dále pokračovat ve své
stávající trase.
Termín úplné uzavírky pro autobusovou dopravu:
02.07.2018 od 12:00 hod. – 03.07.2018 do 24:00 hod.
f) Stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky:
žadatel provede označení uzavírky a objížďky přenosným dopravním značením podle
odsouhlaseného situačního výkresu přechodného dopravního značení (1x formát A4),
který je přílohou tohoto rozhodnutí.
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Pro omezení obecného užívání pozemní komunikace a pro stanovení přechodné úpravy provozu
jsou stanoveny tyto podmínky:
1. Přechodná úprava provozu bude provedena v reflexní úpravě dle normy ČSN EN 12899-1,2,
ČSN EN 1436+A1, zákona o silničním provozu, vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a umístěna dle Zásad pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne
12.03.2015.
2. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným
dopravním značením (přechodná úprava provozu), bude dočasně zneplatněno, tj. zakryto nebo
přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem (pruhy) nebo překrytím červeným křížkem
(tímto způsobem však nesmí být vyjádřena neplatnost svislé dopravní značky upravující
přednost).
3. Za snížené viditelnosti bude dopravní zařízení č. Z2 – Zábrana pro označení uzavírky, vždy
doplněné o soustavu výstražných světel, a dále bude i dopravní značení č. A15 – Práce,
doplněné o výstražná světla (příp. bude DZ č. A15 – Práce, umístěno na retroreflexním
žlutozeleném fluorescenčním podkladu).
4. Grafické provedení svislého dopravního značení č. IS11a – Návěst před objížďkou, bude
odpovídat skutečnému vedení pozemních komunikací, musí být vyznačeny čísla silnic
a názvy cílů.
5. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu trvání uzavírky a po
jejím ukončení uvede dopravní značení do původního stavu.
6. Žadatel zajistí, aby s opatřením dopravního úřadu byla v maximálním možném předstihu
informována cestující veřejnost a aby zhotovitel stavby po ukončení prací, příp. změně
harmonogramu, neprodleně informoval dopravce.

Odůvodnění:
Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 14.06.2018, kterou podala spol.
Metrostav a.s., IČ 00014915, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 zastoupená na základě plné
moci spol. SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu při respektování podmínek stanovených zdejším úřadem
a na základě vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která bude uzavřena tj. Správa silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína,
741 11 Nový Jičín zn. II/210/13707/05/2018 ze dne 04.06.2018, vyjádření vlastníků pozemních
komunikací po nichž je vedena objížďka tj. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.,
středisko Frýdek Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek zn. 13719/2018-Mi ze dne
08.06.2018, vyjádření obcí na jejichž zastavěném území byla povolena uzavírka nebo nařízená
objížďka tj. město Příbor č.j. 6469/2018/Do OISM781/2017 ze dne 28.05.2018, obec Kateřinice
zn. Čj696/Bor/18 ze dne 06.06.2018, obec Trnávka č.j. TRN-465/2018-Sim ze dne 28.05.2018,
obec Fryčovice č.j. Fry 328/2018 ze dne 13.06.2018 a obec Hukvaldy zn. Huk335/2018 ze dne
31.05.2018, vyjádření Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého
regionu č.j. MSK 78237/2018 sp. zn. DSH/15184/2018/Poš ze dne 18.06.2018, vyjádření spol.
ARRIVA MORAVA a.s., ze dne 12.06.2018, vyjádření Magistrátu Frýdek-Místek, odboru
dopravy a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek ze dne 15.06.2018,
vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový
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Jičín, dopravní inspektorát č.j. KRPT-122539-1/ČJ-2018-070406 ze dne 28.05.2018 a vyjádření
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek,
dopravní inspektorát č.j. KRPT-145596-2/ČJ-2018-070406 ze dne 20.06.2018.
Povolením omezení obecného užívání silnice č. III/4806 bude žadateli umožněno realizovat
stavbu „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“.
Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí a stanovení přechodné úpravy provozu jsou
součástí spisové dokumentace, která je uložena u zdejšího odboru stavebního řádu, územního
plánování a památkové péče.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, podáním učiněným
u zdejšího odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.
Odvolání proti rozhodnutí o povolení uzavírky nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona
o pozemních komunikacích).
Rozhodnutí je vykonatelné nabytím právní moci nebo podle § 91 odst. 4 správního řádu dnem
následujícím po dni, ve kterém se poslední z účastníků řízení písemně vzdal svého práva na
odvolání.
„otisk úředního razítka“
Ing. Milan Černý
referent odboru stavebního řádu,
územního plánování a památkové péče
Digitálně podepsal Milan Černý
Datum: 26.06.2018 06:49:42
+02:00

Příloha:
1x situační výkres včetně dopravního značení

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1.
Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 zast. SEKNE, spol. s r.o., Hamerská
304/12, 779 00 Olomouc
2.
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Šenov u Nového
Jičína, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
3.
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287,
738 33 Frýdek-Místek
4.
Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
5.
Obec Kateřinice, Kateřinice 127, 742 58 pošta Kateřinice
6.
Obec Trnávka, Trnávka 1, 742 58 pošta Trnávka
7.
Obec Fryčovice, Fryčovice 83, 739 45 pošta Fryčovice
8.
Obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 pošta Hukvaldy
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Dotčené orgány:
9.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní
inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
10.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek,
dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek
11.
Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117,
702 18 Ostrava (dopravní úřad)
12.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radniční 1148,
Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek
Na vědomí:
13.
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín,
Štefánikova 11, 741 01 Nový Jičín
14.
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek,
E. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek-Místek
15.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín,
Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín
16.
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek,
Pavlíkova 2264, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
17.
ARRIVA MORAVA a.s., Vítkovická 3133/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
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