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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 § 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 ve věci účastníků řízení:
1.
2.

EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha, odštěpný
závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Šenov u Nového
Jičína, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín

podle § 140 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), ve věci povolení zvláštního užívání pozemní komunikace podle § 25
zákona o pozemních komunikacích a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích a stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, toto rozhodnutí:
Městský úřad Kopřivnice, odbor stavebního řádu, územního plánování a památkové péče,
se souhlasem Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., střediska Nový Jičín, Šenov
u Nového Jičína, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín a se souhlasem Policie ČR - Krajské
ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát,
podle § 25 zákona o pozemních komunikacích, podle § 40 odst. 10 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a podle § 77
odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu,

povoluje
žadateli:

EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha,
odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00
Ostrava
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zvláštní užívání silnice č. II/464 v k.ú. Skotnice z důvodu provádění stavebních prací v rámci
realizace stavby I/58 – Příbor – Skotnice (SO 204 – Most na sil. I/58 přes silnici II/464)
a stanoví přechodnou úpravu provozu na dotčené silnici za účelem zajištění bezpečnosti
silničního provozu při provádění stavebních prací.

Pro zvláštní užívání silnice a přechodnou úpravu provozu stanoví tyto podmínky:
1. Žadatel provede přechodnou úpravu provozu dle odsouhlaseného, přiloženého situačního
výkresu formátu 4xA4. Po ukončení zvláštního užívání žadatel uvede dopravní značení do
původního stavu.
2. Přechodná úprava provozu bude provedena v reflexní úpravě dle normy ČSN EN 12899-1,
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.
3. V rámci přechodné úpravy silničního provozu bude nepřetržitě zachována min. průjezdná šíře
vozovky 4,0 m a nebude využito stojanů stávajícího dopravního značení (včetně
provizorního) pozemní komunikace v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín.
4. Termín zvláštního užívání silnice včetně přechodné úpravy provozu se stanovuje na dobu:
29.09.2018 – 15.12.2018.
5. Za dodržení podmínek tohoto rozhodnutí zodpovídá za žadatele pan Ing. Vít Ausficír,
stavbyvedoucí, tel. 602 715 967.

Odůvodnění:
Na základě žádosti spol. EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138, Nové Město, 110 00
Praha, odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava
ze dne 13.09.2018, vyjádření Správy silnic Moravskoslezského kraje, p.o., střediska Nový Jičín
zn. II/210/23738/09/2018 ze dne 11.09.2018, vyjádření obce Skotnice č.j. 905/Mu/2018 ze dne
03.09.2018 a souhlasu Policie ČR - Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní
odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j. KRPT-200365-1/ČJ-2018-070406 ze dne 29.08.2018
bylo povoleno zvláštní užívání silnice č. II/464 v k.ú. Skotnice z důvodu provádění stavebních
prací v rámci realizace stavby I/58 – Příbor – Skotnice SO 204 – Most na sil. I/58 přes silnici
II/464, za podmínek uvedených ve výroku rozhodnutí.
Protože byla zároveň splněna zákonná podmínka pro vydání tohoto rozhodnutí, kterou je
předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace a příslušného orgánu Policie České
republiky, bylo rozhodnuto o povolení.

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.
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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
Podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, je za vydání povolení ke zvláštnímu
užívání silnice stanoven správní poplatek ve výši 500,- Kč. Správní poplatek byl uhrazen při
podání žádosti.
Pracovní činnost může být zahájena až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
Příloha:
1x situační výkres včetně dopravního značení

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
1. EUROVIA CS, a.s., IČ 45274924, Národní 138, Nové Město, 110 00 Praha, odštěpný závod
oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Nový Jičín, Šenov u Nového Jičína,
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
Na vědomí:
3. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní
inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín
4. Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 58 Příbor

Digitálně podepsal Milan Černý
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