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Dle rozdělovníku

ROZHODNUTÍ
Výrok
MÚ Příbor, odbor stavebního úřadu a přestupků, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních
komunikací, podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákona č. 13/1997 Sb.“), rozhodl v řízení o žádosti společnosti NVB LINE s.
r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, která zastupuje firmu EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00
Praha 1, podané dne 13.07.2018, ve věci uzavírky místní komunikace v místní části Prchalov na pozemku
parc. č. 105 v k. ú. Prchalov z důvodu stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“ a nařízení objížďky, kde
dalším účastníkem správního řízení je
1. Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor,
2. Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 59 Skotnice,
3. Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice
4. SS MSK Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
5. ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory, takto:
podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích
I.

p o v o l u j e na základě žádosti společnosti NVB LINE s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice,
která zastupuje firmu EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 úplnou uzavírku
provozu na místní komunikaci v místní části Prchalov, která se nachází na pozemku parc. č.
105 k. ú. Prchalov a obec Příbor v místě nově budovaného tunelu, a to z důvodu realizace
stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“.

II.

n a ř i z u j e objížďku v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I. písm. a) výroku tohoto
rozhodnutí, se stanovenou objízdnou trasou:
a) Objízdná trasa povede po silnici I/58 (Sedlnice místní část Borovec, směr Příbor, Příbor
ulice Ostravská, Skotnice, Příbor místní část Prchalov). V opačném směru bude objízdná
trasa vedena stejným způsobem. Stanovená trasa objížďky je vyznačena v přiloženém
schématu, který tvoří součást tohoto rozhodnutí.

za následujících podmínek:
1. Uzavírka se povoluje za účelem realizace stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“.
2. Doba trvání uzavírky je stanovena od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2019.
Autobusová doprava nebude omezena. Vozidla hasičského záchranného sboru a zdravotnické
záchranné služby projedou bez omezení.
3. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce: Ing. Štefan Podolan, tel: 731 602 229,
EUROVIA CS, a. s.
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4. Podle § 77 odst. 1 písm. c zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, byla dne 10.07.2018 MÚ Kopřivnice, Odborem stavebního řádu, územního
plánování a památkové péče stanovena přechodná úprava provozu na místních komunikacích
v místě uzavírky a na trase objížďky. Schéma stanovené přechodné úpravy provozu je zobrazeno
v příloze k tomuto rozhodnutí, která je společně se stanovením přechodné úpravy jeho nedílnou
součástí. Žadatel zajistí umístění dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné
úpravy provozu a odpovídá za jeho stav po dobu uzavírky a objížďky.
5. Žadatel vhodnými technickými opatřeními zabezpečí, aby v rámci doby trvání uzavírky byl umožněn
přístup k sousedním nemovitostem.
6. 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.).
7. Budou splněny podmínky vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Nový
Jičín, dopravní inspektorát ze dne 09.07.2018 č.j.: KRPT-155145-1/ČJ-2018-070406.
8. Budou splněny podmínky souhlasného stanoviska SS MSK Nový Jičín ze dne 19.07.2018 zn:
II/210/19296/07/2018.
9. Budou splněny podmínky vyjádření ŘSD ČR ze dne 04.07.2018 zn: 54200/S1244/18/Ku.
Odůvodnění
Dne 13.07.2018 podala společnost NVB LINE s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice, která zastupuje firmu
EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1 (dále jen „žadatel“), u zdejšího stavebního úřadu –
silničního správního úřadu žádost ve věci povolení omezení obecného užívání místní komunikace
v místní části Prchalov uzavírkou silničního provozu z důvodu realizace stavby „Silnice I/58 Příbor –
Skotnice“.
Žádost obsahovala přesné určení uzavírky, její důvod realizace stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“,
návrh trasy objižďky vč. grafické přílohy, jméno a příjmení odpovědného pracovníka. Doba trvání
uzavírky byla v žádosti navržena od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí do 31.12.2019.
Žádost byla projednána s vlastníkem dotčených pozemních komunikací a obcí, na jejímž území má být
povolena uzavírka a nařízena objížďka, tj. Městem Příbor a obcemi Sedlnice a Skotnice s tím, že má
možnost se k věci vyjádřit ve lhůtě do čtyř dnů.
Dne 02.08.2018 zdejší silniční správní úřad vydal toto rozhodnutí, přičemž byl veden následujícími
správními úvahami a podklady pro vydání rozhodnutí hodnotil takto:
Žádost obsahovala náležitosti ustanovení § 39 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, a byla dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí.
Věc byla v souladu se zákonem o pozemních komunikacích projednána s vlastníkem dotčených místních
komunikací, který je zároveň obcí, na jejím území k uzavírce a k objížďce dojde.
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené § 39 odst. 5 vyhlášky č.
104/1997 Sb. Uzavírkou místní komunikace přes Prchalov dochází nedochází k úpravě autobusové
dopravy, tuto skutečnost obsahuje toto rozhodnutí – komunikace bude pro autobusovou dopravu
průjezdná stejně tak pro vozidla hasičského záchranného sboru a zdravotnické záchranné služby.
K přemístění zastávky linkové dopravy nedochází, proto tuto skutečnost rozhodnutí neobsahuje.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena přípisem ze dne 10.07.2018.
Odpovědnou osobou byl určen žadatelem navrhovaný pan Ing. Štefan Podolan.
Zdejší silniční správní úřad na základě výše uvedeného rozhodl tak, že úplnou uzavírku povolil a nařídil
objížďku.
Poučení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu
Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, a to prostřednictvím zdejšího
stavebního úřadu. Pokud Vám nebylo předmětné rozhodnutí doručeno poštovním doručovatelem přímo
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do vlastních rukou, ale ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu bylo uloženo na poště, potom se za den
doručení považuje desátý den od tohoto uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po
uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě se lhůta pro příp. podání odvolání nepočítá od
faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení
písemnosti na poště. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Ing. Pavel H a n z e l k a
vedoucí odboru stavebního úřadu a přestupků

Správní poplatek byl stanoven dle sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve
výši 1000 Kč.

Příloha:
• Stanovení přechodné úpravy provozu
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
- NVB LINE s. r. o., Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
- Město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor zastoupeno MÚ Příbor, odbor investic a
správy majetku, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- Obec Skotnice, Skotnice 24, 74259 Skotnice
- Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice
- SS MSK Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
- ŘSD ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory
Dotčené orgány:
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraj, 30.dubna 24, 728 99 Ostrava - Moravská Ostrava
- MÚ Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, Štefánikova 1163/12,
742 21 Kopřivnice
Na vědomí:
- Městská policie Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 01
Nový Jičín 1
- Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Štefánikova 11,
741 01 Nový Jičín
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