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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“), vydává jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad, ve věci účastníků
řízení:
1.
2.
3.
4.
5.

EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod Oblast Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00
Ostrava – Kunčičky
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Šenov u Nového
Jičína, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava
Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58 Skotnice
Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov

podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), ve věci povolení omezení obecného užívání uzavírkou a objížďkou a zvláštního
užívání pozemní komunikace podle § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, toto rozhodnutí:
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče,
podle § 24 a § 25 zákona o pozemních komunikacích a § 39 a § 40 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

povoluje
žadateli: EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Odštěpný závod Oblast Ostrava, Vratimovská
658/77, 718 00 Ostrava – Kunčičky (účastníku řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu)
omezení obecného užívání úplnou uzavírkou a zvláštního užívání silnice II. třídy č. II/464
v k.ú. Skotnice (od křižovatky se silnicí I/58 po křižovatku u společnosti ČEPRO), z důvodu
provádění stavebních prací při realizaci nosné konstrukce silničního mostu přes sil. II/464
v rámci stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“,
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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, popř. místopisného průběhu:
úplná uzavírka silnice II/464 v k.ú. Skotnice (od křižovatky se silnicí I/58 po křižovatku
u společnosti ČEPRO),
b) doba trvání uzavírky:
25.10.2019 od 06:00 hod. - 30.06.2020 do 22:00 hod.,
c) stanovení trasy objížďky:
po silnici I/58 a silnici III/4809, obousměrně,
d) jméno pracovníka odpovědného zástupce za organizování a zabezpečení akce (prací):
Ing. Pavel Kania, hlavní stavbyvedoucí, EUROVIA CS, a.s., tel. 602 574 374,
e) umístění zastávky linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění:
Linka veřejné linkové osobní dopravy dopravce ČSAD Vsetín dotčená úplnou uzavírkou:
883649 Bílovec – Studénka – Příbor – Kopřivnice
Objízdná trasa bude vedena obousměrně po sil. II/464 - III/4809 – I/58,
f) stanovení dopravního značení v místě uzavírky a na trase objížďky:
žadatel provede před samotným uzavřením komunikace přechodnou úpravu provozu
podle opatření obecné povahy č.j. 84802/2019/VaZu za podmínek v tomto opatření
obecné povahy stanovených.
Pro omezení obecného užívání pozemní komunikace jsou stanoveny tyto podmínky:
1. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu trvání uzavírky
a po jejím ukončení uvede dopravní značení do původního stavu.
2. Pod dopravní značku IP10a, IP10b bude umístěna dodatková tabulka E3a s vyznačením
skutečné vzdálenosti k uzavírce.
3. Na uzavřeném úseku komunikace II/464 po celou dobu uzavírky nebude Správa silnic
Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín provádět ani jiným způsobem zajišťovat zimní
a běžnou údržbu komunikace. Údržbu předmětného úseku komunikace bude v případě
potřeby plně zajišťovat společnost EUROVIA CS, a.s. na vlastní náklady.
Odůvodnění:
Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 15.10.2019, kterou podala společnost
EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod Oblast Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava –
Kunčičky.
Žádosti bylo vyhověno v plném rozsahu za podmínek stanovených zdejším úřadem a na základě
vyjádření vlastníka pozemní komunikace, která bude uzavřena a vlastníka pozemních
komunikací, po nichž bude vedena objížďka, tj. Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o.,
středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín
zn. II/210/25396/09/2019 ze dne 30.09.2019, vyjádření vlastníka pozemních komunikací,
po nichž bude vedena objížďka, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5,
709 81 Ostrava zn. 54220/S2045/19/Ku ze dne 08.10.2019, vyjádření obcí, na jejichž území se
povoluje uzavírka nebo nařizuje objížďka, tj. obce Skotnice č.j. 1024/Mu/2019 ze dne
07.10.2019 a obce Mošnov č.j. MOŠ-944/2019-Ku ze dne 21.10.2019, vyjádření Krajského
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úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu ze dne 16.10.2019
a vyjádření Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor
Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j. KRPT-185129-1/ČJ-2019-070406 ze dne 09.08.2019.
Povolením omezení obecného užívání úplnou uzavírkou a zvláštního užívání silnice II/464
v k.ú. Skotnice bude žadateli umožněno provádění stavebních prací při realizaci nosné
konstrukce silničního mostu přes sil. II/464 v rámci stavby „Silnice I/58 Příbor – Skotnice“.
Podklady pro vydání předmětného rozhodnutí jsou součástí spisové dokumentace,
která je uložena u zdejšího odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče.
V souladu s ust. § 69 odst. 2 správního řádu se v písemném vyhotovení rozhodnutí uvedou jména
a příjmení všech účastníků řízení: EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod Oblast Ostrava; Správa
silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín; Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Ostrava; obec Skotnice; obec Mošnov.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním učiněným
u zdejšího odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče. Odvolací orgán
je Krajský úřad Moravskoslezského kraje.
Odvolání proti rozhodnutí o povolení uzavírky nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona
o pozemních komunikacích).
„otisk úředního razítka“

Digitálně podepsal Ing. Eva Bujnošková
Datum: 25.10.2019 08:28:39 +02:00

Ing. Markéta Kvitová
vedoucí odboru
po dobu nepřítomnosti zastoupena
Ing. Evou Bujnoškovou
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je za vydání povolení ke zvláštnímu
užívání silnice stanoven správní poplatek ve výši 1000,- Kč. Správní poplatek byl uhrazen.
Příloha:
1x situační výkres včetně dopravního značení
Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. EUROVIA CS, a.s., Odštěpný závod Oblast Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava –
Kunčičky
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína,
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
3. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava
4. Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58 Skotnice
5. Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov
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Dotčené orgány:
6. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní
inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
7. Krajský úřad Moravskoslezský kraj, odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117,
702 18 Ostrava (dopravní úřad; silniční správní úřad)
Na vědomí:
8. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín,
Štefánikova 11, 741 01 Nový Jičín
9. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5,
741 11 Nový Jičín
10. Koordinátor ODIS, s. r. o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
11. ČSAD Vsetín a.s., Ohrada 791, 755 01 Vsetín
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