
 *MMFMX01C8TAS* 

 
 
IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643 │ ID datové schránky: w4wbu9s 
www.frydekmistek.cz │ Bankovní spojení: 928781/0100 

 

 

 

 
 
 
Odbor dopravy a silničního hospodářství 
pracoviště Radniční 1148, Frýdek  
 
Váš dopis značka:       
Ze dne:        
Číslo jednací: MMFM  97333/2020 
Spisová značka: MMFM_S  11277/2020/ODaSH/MoHo 
Vyřizuje:  Ing. Jaromír MADENSKÝ 
Telefon:  558609350 
E-mail:  madensky.jaromir@frydekmistek.cz 
Datum:  13.07.2020 
 

 

OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení správy dopravy 
a pozemních komunikací, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech ve věcech silnic II. a III. 
tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) a ve věcech 
místních komunikací dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a vyhlášky č. 
104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
vydává podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“) toto oznámení: 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství obdržel dne 03.07.2020 
žádost, podanou společností STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  
Praha 5, IČ: 60838744, zastoupenou na základě plné moci společností SEKNE, spol. 
s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IĆ: 62363701 ve věci omezení obecného užívání 
komunikace - silnice II/477 ul. Na Baštici - částečnou uzavírku silničního provozu a s 
tím související úpravu dopravního značení z důvodu realizace stavby „D48 Frýdek-
Místek, obchvat, II. etapa“ – výstavba mostu SO 213, viz. přiložená situace. 
 
Druh uzavírky: 
částečná 
 
Místo uzavírky:  
silnice II/477 ul. Na Baštici u bývalé obalovny (viz. přiložená situace) 
 
Doba trvání uzavírky: 
24.07.2020 – 31.07.2022 
 
Důvod uzavírky: 
realizace stavby „D48 Frýdek-Místek, obchvat, II. etapa“ – výstavba mostu SO 213  
 
Trasa objížďky: 
není stanovena, provoz řízen SSZ 
 
Linková osobní doprava: 
v rámci uzavírky nedojde k přemístění zastávek linkové osobní dopravy. 
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Dnem podání žádosti dle ustanovení § 44 odst. 1 správního řádu bylo v této věci zahájeno 
správní řízení. Magistrát města Frýdku-Místku, úřad s rozšířenou působností, odbor dopravy a 
silničního hospodářství, oddělení správy dopravy a pozemních komunikací, podle ustanovení § 47 
odst. správního řádu 
 
 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 u p o u š t í od dalšího ústního 
jednání a místního šetření. 
 
USNESENÍ 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství podle ustanovení § 36 
odst. 1 a 2 správního řádu, prohlašuje v tomto řízení, že účastníci řízení 
 
- STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5, IČ: 60838744 
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, 

Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33  Frýdek-Místek 
 
a jejich zástupci jsou oprávněni, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 
navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a mají právo vyjádřit v průběhu řízení své stanovisko, resp. 
podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutí 
vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska i dotčené orgány. Po 
doložení souhlasu s vydáním rozhodnutí nebo po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci 
rozhodnuto. 
 
Do spisu a podkladů řízení mohou účastníci řízení nahlédnout ve shora uvedené lhůtě u 
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a SH, v kanceláři č. 413, budova Radniční 
1148, Frýdek-Místek. A to v pondělí a středa 8:00-17:00 hod., čtvrtek 13:00-15:00 hod., v jiné 
dny po předchozí telefonické domluvě. 
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu silničnímu 
správnímu úřadu písemnou plnou moc. 
 
 
P o u č e n í 
Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, prostřednictvím zdejšího odboru. 
 
Podle ustanovení § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 
 
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník, který podal odvolání, 
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na jeho náklady. 
 
 
 
 
 
Ing. Jaromír Madenský 
odbor dopravy a silničního hospodářství 
oprávněná úřední osoba 
 
 



Č.J.: MMFM  97333/2020  Strana 3 (celkem 3) 
 

 
 
IČO: 00296643, DIČ: CZ00296643 │ ID datové schránky: w4wbu9s 
www.frydekmistek.cz │ Bankovní spojení: 928781/0100 

 
Rozdělovník 
 
Účastníci řízení: 
 

1. STRABAG a.s., se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00  Praha 5, IČ: 60838744, 
zastoupena na základě plné moci společností SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00  
Olomouc, IĆ: 62363701  

2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Frýdek-Místek, 
IDDS: jytk8nr, sídlo: Horymírova č.p. 2287, Frýdek, 738 33  Frýdek-Místek 
 
 
 
 
Na vědomí: 
 
3. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní 
odbor Frýdek-Místek, dopravní inspektorát, IDDS: n5hai7v 
sídlo: Beskydská č.p. 2061, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
4. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, 
IDDS: spdaive 
 sídlo: Pavlíkova č.p. 2264, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
5. Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, 
územní odbor Frýdek-Místek, IDDS: muamahn 
 sídlo: El. Krásnohorské č.p. 322, Frýdek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
6. Obec Staré Město, IDDS: hefbskg 

sídlo: Jamnická č.p. 46, Staré Město, 738 01  Frýdek-Místek 1 
7. Obec Baška, IDDS: g5vbzq5 

  sídlo: Baška č.p. 420, 739 01  Baška 
8. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IDDS: zjq4rhz  

sídlo: Mojmírovců č.p.5, Mariánské Hory, 709 81  Ostrava - Mar. Hory 
9. ČSAD Frýdek - Místek a.s., IDDS: p5rdmki 
 sídlo: Politických obětí č.p. 2238, Místek, 738 01  Frýdek-Místek 1 
10 Koordinátor ODIS s.r.o., IDDS: 24tgfvk sídlo: 28. října 3388/111, Ostrava  

 
 
 

 
 
 
 
Příloha: situace  
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