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Obecní úřad Baška 
Baška 420, 739 01 Baška 

Odbor organizační a správní 
 

 

Spis. zn: 1928-1/2020/Ber/Uz-06                           V Bašce dne 20.10.2020 

 

 

O Z N Á M E N Í   

 

O  Z A H Á J E N Í   Ř Í Z E N Í 
 

 

Obecní úřad Baška, odbor organizační a správní, jako příslušný silniční správní úřad dle ust. § 

40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů vydává toto oznámení: 

 

Obecní úřad Baška, odbor organizační a správní obdržel dne 19.10.2020 žádost právnické 

osoby Zlínstav, a.s. se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 28315669, zastoupen Jiřím 

Stackem, předsedou představenstva, zastoupen na základě plné moci ze dne 28.08.2020 

Romanem Kopečkem, nar. 29.03.1963, bytem F. Ondruška 1543, 768 61 Bystřice pod 

Hostýnem dle jen  „žadatel“, ve věci omezení obecného užívání komunikace - místní 

komunikace na pozemku p.č. 1289 v k.ú. Kunčičky u Bašky, úplnou uzavírku dle přiložené 

situace za účelem opravy kanalizace“. 

 

Druh uzavírky:    

úplná 

 

Místo uzavírky:  

místní komunikace na pozemku p. č. 1289 k.ú. Kunčičky u Bašky 

 

Termín uzavírky:    

26.10.2020 – 30.10.2020  

 

Délka uzavírky:  

cca 110 m dle PD      

 

Objízdná trasa:  

Dle zpracované projektové dokumentace po místních komunikacích 4d a 48a na pozemcích 

p.č. 535, 563/1 a 529 v k.ú. Kunčičky u Bašky 

 

Linková osobní doprava:  

v rámci uzavírky nedojde k přemístění zastávek linkové autobusové osobní přepravy 

   

Dnem podání žádosti dle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu bylo v této věci zahájeno 

správní řízení.  Obecní úřad Baška, odbor organizační a správní podle ustanovení § 47 odst. 1 

správního řádu 
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o z n a m u j e 
 

 

všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve výše 

uvedené věci, které je zdejším úřadem vedeno podle ustanovení § 24 zákona o pozemních 

komunikacích a ustanovení § 39 a vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o 

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Protože žádost poskytuje dostatečné podklady pro posouzení a silničnímu správnímu úřadu 

jsou dobře známy poměry v místě uzavírky a objížďky, správní úřad upouští od dalšího 

ústního jednání a místního šetření. 

 

P o u č e n í : 

 

Účastníci řízení a jejich zástupci jsou oprávněni nejpozději do 5 dnů ode dne doručení tohoto 

oznámení navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a mají právo vyjádřit se průběhu řízení své 

stanovisko, resp. podle § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost se před vydáním rozhodnutí 

vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčené orgány. Po 

uplynutí stanovené lhůty bude ve věci rozhodnuto.  

Netýká se žadatele, pokud se jeho žádosti v plném rozsahu vyhovuje a účastníka, který se 

práva vyjádření k podkladům vzdal (§ 36 odst. 3 správního řádu). 

 

Účastník řízení nebo jeho zástupce dle ust. § 31 správního řádu nebo, na základě plné moci 

dle ust. § 33 správního řádu, kterou lze učinit písemně nebo ústně do protokolu, je povinen na 

požádání oprávněné úřední osoby předložit průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro 

účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a 

příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České 

republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu 

identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele (§ 36 odst. 4 

správního řádu). 

 

Zástupce v souladu s ust. § 32 a § 33 správního řádu vystupuje v řízení jménem 

zastupovaného a z úkonů mu přímo vznikají práva a povinnosti zastoupeného. 

 

Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že rozhodnutí 

v právní moci (§ 38 odst. 1 správního řádu). 

 

Mají právo činit si výpisy a právo od správního orgánu obdržet kopie spisu nebo jeho části za 

úplatu dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, za 15 Kč za 

každou započatou stránku (§ 38 odst. 4 správního řádu). 

 

Účastníci řízení jsou povinni správnímu orgánu poskytovat veškerou potřebnou součinnost při 

opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu). 

Účastníci řízení jsou povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení (§ 52 správního řádu). 

 

Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout ve shora uvedené lhůtě na 

Obecním úřadě Baška, I. NP, kancelář č. 11 (Karla Bernátková, tel.: 733 525 991). 
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Karla Bernátková  

oprávněná úřední osoba 

 

 

 

Rozdělovník:  
 

Účastníci řízení: 

1. Obec Baška, zastoupena starostkou Irenou Babicovou, Baška 420, 739 01 Baška – osobně 

2. Zlínstav, a.s. se sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IDDS: bjmg6gq 

 

Dotčené orány: 

3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Frýdek-

Místek, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v 

Sídlo: Beskydská 2061, 738 19  Frýdek-Místek  

 

Na vědomí: 

4. Hasičský záchranný sbor MSK, Uzemní odbor Frýdek-Místek, IDDS: spdaive 

Sídlo: Pavlíkova 2264, 738 01  Frýdek-Místek 

5. Zdravotnická záchranná služba MSK, p.o., Územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: 

muamahn 

Sídlo: El. Krásnohorské 322,738 01  Frýdek-Místek 

6. Národní dopravní informační centrum, Slovenská 1142/7, CZ-70200 OSTRAVA, 

ndic@rsd.cz – e-mail 

 

 Obecní úřad Baška, Baška 420, 739 01 Baška – spisová dokumentace 

 

 

 

 

 

 

Příloha: situace  
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