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ROZHODNUTÍ
Povolení uzavírky a nařízení objížďky
Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad, jako příslušný správní úřad, dle ustanovení
§ 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších
změn a doplňků (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), přezkoumal podle zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „správní řád“), žádost o povolení uzavírky
pozemní komunikace, kterou dne 3.3.2017 podal
STRABAG a.s., IČO 60838744, Na bělidle 198/21, 150 00 Praha-Smíchov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání se souhlasem vlastníkem pozemní komunikace ze dne
21.2.2017 a po projednání s Policií ČR Krajské ředitelství policie, územní odbor vnější služby, DI Karviná
č.j.:KRPT-51195-2/ČJ-2017-070306 ze dne 3.3.2017
povoluje
dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích uzavírku pozemní komunikace
"Rekonstrukce a modernizace silnice č. II/475 Horní Suchá - průtah"
Havířov - Horní Suchá, silnice č. II/475. Termín 15.3.2017 - 15.6.2017
Pro uzavírku jsou dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích stanoveny tyto podmínky:
1. Místo uzavírky: silnice č. II/475 v úseku od okružní křižovatky se silnicí III/4746 v Havířově po křižovatku
s místní komunikaci ul. 9.května v Horní Suché dle předložené situační dokumentace
2. Termín uzavírky: od 15.3.2017 do 15.6.2017.
3. Druh uzavírky: úplná, obousměrný provoz po polovině šířky komunikace v celé délce rekonstrukce
komunikace, úplná uzavírka pro příjezd a výjezd vozidel po ul. Dělnická do Havířova (z Havířova)
z okružní křižovatky, mimo vozidel IZS a autobusů pravidelné linkové dopravy. Přímý průjezd okružní
křižovatkou bude řízen přenosným světelným signalizačním zařízením
4. Důvod uzavírky: rekonstrukce silnice č. II/475
5. Objízdná trasa: silnice č. II/475 ul. Vodní, ul. Orlovská, silnice č. I/11 ul. Hlavní třída, silnice č. III/4746 ul.
Dělnická
6. Objízdná trasa Tranzit T.I.R. a vozidel nad 3,5t mimo vozidel dopravní obsluhy: silnice č. III/4749, silnice
č. I/59, silnice č. III/47210. Pro příjezd k Průmyslové zóně František v Horní Suché po silnici č. III/4749 a
dále po silnici č. III/4748 (Černá cesta).
7. Dopravní značení bude provedeno v retroreflexní úpravě dle zákona o silničním provozu, ČSN 01 8020
a umístěno dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 - III. vydání
schváleno Ministerstvem dopravy čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015 s účinností od 1. dubna
2015.
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8. Umístění dopravního značení provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilosti a
podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních a stavebních prací.
9. Dopravní omezení bude včas a řádně projednáno s vlastníky sousedních pozemků a nemovitostí a
provozovateli provozoven v lokalitě s dopravním omezením.
10. Během uzavírky bude umožněn přístup k sousedním nemovitostem.
11. Ihned po ukončení nebo přerušení stavebních prací bude dopravní značení uzavírky odstraněno a vozovka
otevřena veřejnému provozu. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu
uzavírky.
12. Za splnění výše uvedených podmínek včetně bezpečnostních opatření odpovídá: STRABAG a.s., IČO
60838744, Na bělidle 198/21, 150 00 Praha-Smíchov, odštěpný závod Morava, oblast Sever, Polanecká
827/49, 728 01 Ostrava – Svinov, p. Zdeněk Urbánek, tel.: 602 767 719, e-mail:
zdenek.urbanek@strabag.com.
Účastníci řízení:
STRABAG a.s., IČO 60838744, Na bělidle 198/21, 150 00 Praha-Smíchov,
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná,
Obec Horní Suchá,
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava
a

Statutární město Havířov zastoupené MmH, odborem komunálních služeb

Odůvodnění:
Toto rozhodnutí o povolení uzavírky pozemní komunikace bylo vydáno na základě žádosti STRABAG a.s., IČO
60838744, Na bělidle 198/21, 150 00 Praha-Smíchov ze dne 3.3.2017 z důvodu rekonstrukce silnice č. II/475.
Jako účastníku řízení Vám, v souladu s ustanovením § 15 správního řádu, oznamujeme, že k vedení tohoto
správního řízení byla určena oprávněná úřední osoba Tvrdoň Petr - odborný referent odboru stavební a silniční
správní úřad.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému
úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, podáním u Magistrátu města Havířova odboru odbor stavební
a silniční správní úřad.
Odvolání proti povolení uzavírky dle ustanovení § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá
odkladný účinek.
Odvolání se dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Jestliže Vám nebylo toto rozhodnutí doručeno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb přímo do
vlastních rukou, ale v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 správního řádu bylo uloženo u provozovatele
poštovních služeb, považuje se za den doručení desátý den od data uložení. V tomto případě se lhůta pro
případné odvolání nepočítá od data převzetí písemnosti u provozovatele poštovních služeb.

„otisk úředního razítka“

Tvrdoň Petr, v. r.
odborný referent odboru stavební a silniční správní úřad
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Poplatek:
Správní poplatek v souladu se zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů se
nevyměřuje.
Příloha:
• Ověřený situační dokumentace
Obdrží:
navrhovatelé - účastníci řízení
STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, IDDS: 8yuchp8
ostatní účastníci řízení
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Karviná, IDDS: jytk8nr
Statutární město Havířov, odbor komunálních služeb, Svornosti č.p. 86/2, Město, 736 01 Havířov 1
Obec Horní Suchá, IDDS: w3cbd55
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, IDDS: zjq4rhz
dotčené orgány
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní inspektorát, IDDS:
n5hai7v
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, IDDS: 8x6bxsd
Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, IDDS: es5bv8q
Městský úřad Orlová, Odbor dopravy, IDDS: r7qbskc
na vědomí
Město Orlová, IDDS: r7qbskc
Obec Stonava, IDDS: wd5ba9k
Statutární město Karviná, IDDS: es5bv8q
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, IDDS: spdaive
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, územní odbor Karviná,
IDDS: muamahn
Technické služby Havířov a.s., IDDS: dyjtrwn
ČSAD Havířov a.s., IDDS: yw2dmke
Ján Kypús - BUS s.r.o., IDDS: tuudfef
Městská policie Havířov, Karvinská č.p. 1474/1a, Havířov-Město, 736 01 Havířov 1
Lichtgitter CZ spol. s r. o., IDDS: ewdihjh
SEKNE, spol. s r.o., IDDS: nppsei2
Zámecký dvůr s.r.o., IDDS: 2w7cmsu
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