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ROZHODNUTÍ
o povolení uzavírky sil. III/46612 ul. 9. května
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, jako úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „úřad“),
vykonávající přenesenou působnost podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, vydává jako věcně příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „silniční zákon") a místně příslušný podle ust. § 11
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ust. §1 vyhlášky
314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem, a § 12 vyhlášky 346/2020 Sb., o stanovení
správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých
obcí do jiného okresu, podle ustanovení ust. § 24 silničního zákona a podle příslušných ustanovení vyhlášky
č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (dále jen
„vyhláška“)

povolení
na základě písemné žádosti, doručené dne 29. 6. 2021 podanou účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1
správního řádu, kterým je firma Combin Banská Štiavnica s.r.o. se sídlem Kysíhýbelská 29, 969 01
Banská Štiavnica, IČ: 31631134, o povolení uzavírky sil. III/46612 ul. 9. května v termínech
od 19. 7. 2021 do 31. 8. 2021 s realizací zpětných úprav a asfaltování do 31. 10. 2021 v souvislosti
s akcí:

„Řešení odvodu a čištění odpadních vod v obci Velká Polom“
Druh uzavírky:

úplná

Doba uzavírky:

19. 7. 2021 – 31. 8. 2021

Místo uzavírky:

sil. III/46612 ul. 9. května

Případnému odvolání se odnímá odkladný účinek podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona 13/1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu:
Z obce Velká Polom po silnici II/465 ul. Opavská směrem na Horní Lhotu, dále po III/4692 ul. Kyjovická na
Dolní Lhotu, po sil. III/46610 ul. Československých tankistů do Velké Polomi a zpět.
Dopravní omezení sil. sil. III/46612 ul. 9. května ve vymezeném úseku a době je povoleno za předpokladu
splnění následujících podmínek:
1. Uzavírka a dopravní značení související musí být označeno ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů podle „Stanovení“ k osazení dopravního značení, vydaného Magistrátem města Ostravy.
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2. Po skončení uzavírky a objížďky provede žadatel o uzavírku dopravní značení do stavu před
zahájením uzavírky. V případě znečištění silnice v uzavřeném úseku je žadatel povinen toto
odstranit včetně případných závad ve sjízdnosti silnice.
3. Odpovědnou osobou za organizaci, zabezpečení akce, za zajištění bezpečnosti a splnění podmínek
tohoto rozhodnutí zodpovídá firma Combin Banská Štiavnica s.r.o. Odpovědnou osobou byl ustanoven
Dominik Vician, tel. 00421903524771.
4. Uzavírka bude probíhat pouze v čase vyznačeném v rozhodnutí. Toto rozhodnutí nelze provést, pokud
nenabude právní moci.
5. Před zahájením stavby investor nahlásí NDIC skutečný termín zahájení a ukončení dopravního omezení,
a to buď telefonicky (954 913 550-553) nebo emailem (ndic@rsd.cz).

Odůvodnění:
Žádost podanou účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je firma Combin Banská
Štiavnica s.r.o. o povolení sil. III/46612 ul. 9. května ve dnech od 19. 7. 2021 do 31. 8. 2021 byla
doručena 29. 6. 2021. Byly doloženy potřebné vyjádření a souhlasy, které jsou bez zásadních
připomínek.
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy jako úřad obce s rozšířenou působností a silniční správní úřad
pro silnice II. a III. třídy pro oblast Ostrava neshledal důvody, které by za předpokladu splnění výše
uvedených podmínek bránily vydání tohoto rozhodnutí.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ve lhůtě 15 dnů ode
dne jeho doručení podáním učiněným prostřednictvím odboru dopravy Magistrátu města Ostravy.
Případnému odvolání se však odnímá odkladný účinek podle ustanovení § 24 odst. 4 silničního zákona.
Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku se ve smyslu ustanovení § 85 odst. 4 správního řádu nelze
odvolat.
Pokud pokus toto rozhodnutí Vám doručit poštovním doručovatelem přímo do vlastních rukou nebyl
úspěšný, ale rozhodnutí bylo uloženo na poště, potom se za den doručení považuje desátý den od tohoto
uložení, nikoli až následné faktické převzetí rozhodnutí po uplynutí této desetidenní lhůty. V tomto případě
se lhůta pro případné podání odvolání nepočítá od faktického převzetí předmětného rozhodnutí účastníkem
řízení, ale už od jedenáctého dne od uložení písemnosti na poště. Má-li účastník řízení zpřístupněnu svou
datovou schránku, orgán veřejné moci doručuje dokument této osobě prostřednictvím datové schránky.
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí
osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se ve
lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený
posledním dnem této lhůty. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis
zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka řízení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Břetislav Glumbík, v.r.
vedoucí odboru dopravy
Za správnost vyhotovení:
Ing. Lucie Zmítková
referent odboru dopravy
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Rozdělovník:
Účastníci řízení (podle § 27 odstavce 1 správního řádu):
- Combin Banská Štiavnica s.r.o., Kysíhýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
- osobní převzetí dne:
Podpis:
Ostatní účastníci řízení (podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu):
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava–Přívoz
- Obecní úřad obce Velká Polom, Opavská 58, 747 64 Velká Polom
- Obecní úřad obce Dolní Lhota, Poštovní 250, 747 66 Dolní Lhota
- Obecní úřad obce Horní Lhota, Záhumení, 44, Horní Lhota 74764
Dotčené orgány:
- PČR DI, území Ostrava, Výstavní 55/117, 703 00 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, dopravní úřad, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava
Na vědomí:
- Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava
- Transdev Morava a.s., Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
- KODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
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