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Rozhodnutí
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pozemních komunikacích), jako věcně a místně
příslušný silniční správní úřad na základě žádosti společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ 45276924, Národní 138/10,
110 00 Praha 1 zast. spol. NVB LINE s.r.o., IČ 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen žadatel) ze
dne 22. 02. 2019 a po projednání,

povoluje
žadateli podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a v souladu s § 39 odst. 4 vyhlášky č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
omezení obecného užívání silnice č. I/58 úplnou uzavírkou provozu,
a to z důvodu výstavby napojení stavby „Silnice I/58 Příbor-Skotnice“ na stávající silnici č. I/58, při úplném
vyloučení provozu mezi křižovatkami silnic I/58 x II/464 a I/58 x III/4809 s vedením objízdné trasy po silnicích
č. II/464 a III/4809.
Místo uzavírky:

úplná uzavírka silnice č. I/58 v úseku mezi křižovatkami silnic č. I/58 x II/464 a I/58 x
III/4809, provozní staničení silnice č. I/58 km 26,590 – km 28,260. Celková délka úplné
uzavírky na silnici č. I/58 je stanovena na cca 1,670 km

Termín:

termín 03. 04. 2019 – 30. 06. 2019

Objízdná trasa:

Objízdná trasa se v souladu s Přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí stanovuje po silnicích
č. II/464 a III/4809

Zodpovědná
osoba
za zabezpečení
a organizaci akce

Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

zástupce společnosti EUROVIA CS, a. s.
Ing. Štefan Podolan, tel: 731 602 229, email: stefan.podolan@eurovia.cz

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu

www.msk.cz

Čj: MSK 29171/2019

Sp. zn.: DSH/5393/2019/Sko

Stanovení DZ

Po dobu úplné uzavírky se na silnici č. I/58 a dotčených úsecích silnic č. II/464 a III/4809

v místě uzavírky

stanovuje přechodné dopravní značení v souladu s Přílohou č. 1 tohoto rozhodnutí.

V souladu s § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích se pro uzavírku silnice stanoví tyto podmínky:
1.

Žadatel provede označení uzavírky přechodným dopravním značením v souladu s Přílohou č. 1 tohoto
rozhodnutí.

2.

V rámci zřízení DZ nebude v žádném případě využito stávajícího svislého dopravního značení (včetně
provizorního) pozemní komunikace v majetkové správě SSMSK, střediska Nový Jičín.

3.

Bezprostředně po ukončení přechodné úpravy silničního provozu bude dopravní značení na pozemních
komunikacích v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín uvedeno do původního stavu a
odsouhlaseno písemnou formou se zástupcem SSMSK střediskem Nový Jičín.

4.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy
a technickými podmínkami pro umisťování dopravního značení.

5.

Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření ve
funkčním stavu, v čistotě, a dbát na jeho správné umístění. Po ukončení prací bude přechodné dopravní
značení ihned odstraněno a stávající uvedeno do původního stavu, tak aby nebyla ohrožena bezpečnost
ani plynulost silničního provozu; pokud si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu
nebo doplnění dopravního značení, zajistí ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie.

6.

Žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na silnici bude zahájeno nebo ukončeno v jiných
termínech, než je uvedeno v tomto rozhodnutí, aby tuto informaci sdělil bezodkladně na Národní
dopravní informační centrum /NDIC/, Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz – Jana Petrášová
tel. 596 663 556, mailem jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 596 663 550-3.

7.

Žadatel zajistí postup provádění prací tak, aby silnice nebyla dotčena prováděnými pracemi a nedošlo
k zásahu do tělesa silnice oproti schválené dokumentaci, povolené zdejším úřadem nebo k případnému
znečištění v důsledku prováděných prací, zejména vývozem a uložením zeminy apod.

Odůvodnění
Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 22. 02. 2019 podané žadatelem. Opatřením ze dne
27. 02. 2019 pod č. j. MSK 30782/2019 zdejší správní orgán oznámil zahájení správního řízení vše známým
účastníkům řízení a dotčených orgánům. Za účelem projednání podané žádosti bylo zdejší správním orgánem
současně nařízeno ústní jednání s termínem konání dne 08. 03. 2019. Protokol z tohoto ústního jednání je
nedílnou součástí spisového materiálu. V rámci ústního jednání bylo do protokolu zaznamenáno souhlasné
stanovisko dopravního úřadu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy a chytrého regionu
ke změnám ve veřejné linkové dopravě. V rámci řízení byly dále shromážděny tyto podklady pro rozhodnutí:
plná moc k zastupování, harmonogram stavebních prací, výkres přechodného dopravního značení, souhlasné
stanovisko Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín, dopravního
inspektorátu, č. j. KRPT-48495-1/ČJ-2019-070406 ze dne 27. 02. 2019, souhlasné stanovisko majetkového
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správce silnice č. I/58 – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Ostrava, zn. 54220/S449/19/Ku ze dne
05. 03. 2019, souhlasné stanovisko majetkového správce silnic č. II/464 a III/4809 Správy silnic
Moravskoslezského kraje, střediska Nový Jičín, zn. II/210/05152/02/2019 ze dne 15. 03. 2019, souhlasná
stanoviska obcí Skotnice, Sedlnice a Mošnov a dále pak souhlasné stanovisko Koordinátora ODIS s.r.o. a
dopravce ČSAD Vsetín a.s.

Žádost byla v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona o pozemních

komunikacích projednána s vlastníky pozemních komunikací, na kterých je povolena uzavírka resp. stanovena
objízdná trasa, Policií České republiky, dotčenými obcemi, dopravci veřejné linkové dopravy a Koordinátorem
ODIS s.r.o. Při respektování podmínek stanovených zdejším úřadem a podmínek uvedených ve vyjádření
Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, územního odboru Nový Jičín, dopravního inspektorátu,
č. j. KRPT-48495-1/ČJ-2019-070406 ze dne 27. 02. 2019 se žádosti ze dne 22. 02. 2019 vyhovuje. Podklady
pro vydání rozhodnutí jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí je možno podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů (§ 83 odst. 1
správního řádu) ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy a to podáním u Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava (§ 86 odst. 1 správního řádu).
Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek (§ 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích).

„otisk úředního razítka“

Ing. Marek Skoblej v. r.
referent pro silniční hospodářství

„otisk úředního razítka“

odbor dopravy a chytrého regionu

Přílohy:
Příloha č. 1 - Stanovení přechodného dopravního značení
razítka“

Rozdělovník
Účastníci řízení (datovou schránkou):
1. NVB LINE s.r.o., IČ 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IČ 65993390, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava
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3. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, IČ 00095711 Středisko Nový Jičín,
Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín
4. Obec Skotnice, IČ 00600806, Skotnice 24, 742 59 Skotnice
5. Obec Mošnov, IČ 00600792, Mošnov 96, 742 51 Mošnov
6. Obec Sedlnice, IČ 00298352 Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice
Dotčené orgány (datovou schránkou):
7. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, dopravní inspektorát Nový Jičín, Svatopluka Čecha 1217/9
741 01 Nový Jičín
8. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu, dopravní úřad – ZDE
Na vědomí (datovou schránkou):
9. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
10. Zdravotnická záchranná služba MSK, příspěvková organizace
11. Koordinátor ODIS s.r.o., IČ 64613895, Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava
12. ČSAD Vsetín a.s., IČ 45192120, Ohrada 791, 755 01 Vsetín

4/4
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

Zavedli jsme systém řízení kvality
a systém environmentálního řízení
a auditu

www.msk.cz

