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Rozhodnutí
Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, jako příslušný silniční správní úřad (dále jen „silniční správní
úřad“) ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), vyhlášky
č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „vyhláška“), vydává podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“) následující rozhodnutí.

Výrok
Silniční správní úřad se souhlasem Policie ČR, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
Územního odboru Karviná, Dopravního inspektorátu (dále jen „dopravní inspektorát“) čj. KRPT19170/ČJ-2017-070306 ze dne 23.01.2017 a po projednání se statutárním městem Karviná,
Magistrátem města Karviné, Odborem rozvoje jako obcí na jejímž zastavěném území má být uzavírka
povolena ze dne 30.01.2017, na základě žádosti statutárního města Karviné, Magistrátu města Karviné,
Odboru majetkového, IČO 002 97 534, se sídlem Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát (dále jen „žadatel“)

I.

podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, § 39 odst. 5 vyhlášky
povoluje
omezení obecného užívání uzavírkou místní komunikace ul. Fryštátská v městské části
Karviná-Fryštát umístěné na pozemku parc. č. 127 v katastrálním území Karviná-město,
obec Karviná;

II.

podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích, § 39 odst. 5 vyhlášky
nařizuje
objížďku po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát umístěné na
pozemku parc. č. 73/1 v katastrálním území Karviná-město, obec Karviná.

Silniční správní úřad pro omezení obecného užívání místních komunikací stanoví následující
podmínky:
1.

Omezení obecného užívání místní komunikaci ul. Fryštátská v městské části Karviná-Fryštát
se povoluje formou úplné uzavírky v délce cca 55 m, a to od křižovatky s ul. Příčná po křižovatku
s ul. Zámecká.
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2.

Doba uzavírky provozu na místní komunikaci ul. Fryštátská v městské části Karviná-Fryštát je
stanovena na dny 21.4., 17.5., 21.6., 19.7., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11. a 13.12.2017 v době
od 06:00 do 20:00 hodin.

3.

Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát.

4.

Po celou dobu uzavírky bude zajištěn bezpečný přístup k jednotlivým sousedním nemovitostem.

5.

Podle § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů, byla dne 25.01.2017 zdejším správním úřadem stanovena přechodná úprava provozu
na pozemních komunikacích v místě uzavírky pod čj. MMK/014936/2017. Žadatel zajistí
umístění a údržbu dopravního značení a zařízení po dobu trvání uzavírky.

6.

Po celou dobu uzavírky bude zajištěna bezpečnost a plynulost silničního provozu a bezpečnost
účastníků akce „Farmářské trhy v Karviné“.

7.

Po celou dobu uzavírky bude v místě uzavírky zajištěn průjezd integrovaného záchranného
systému.

8.

Po ukončení uzavírky žadatel zajistí uvedení použitých pozemních komunikací do původního
stavu.

9.

Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce je paní Martina Klusová, tel. 596 387
302

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu, na něž se vztahují podmínky tohoto
rozhodnutí správního orgánu:
-

statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, IČO 002 97 534,
Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát.

Odůvodnění
Žádosti ze dne 20.01.2017, podané silničnímu správnímu úřadu dne 20.01.2017 vlastníkem místních
komunikací statutárním městem Karviná, Magistrátem města Karviné, Odborem majetkovým bylo
vyhověno v plném rozsahu. Místní komunikace ul. Fryštátská v úseku od křižovatky s ul. Příčná
po křižovatku s ul. Zámecká v městské části Karviná-Fryštát bude uzavřena ve dnech 21.4., 17.5.,
21.6., 19.7., 16.8., 20.9., 18.10., 15.11. a 13.12.2017 v době od 06:00 do 20:00 hodin v souvislosti
s konáním akce „Farmářské trhy v Karviné“. Objízdná trasa bude vedena po místní komunikaci ul.
Zámecká v městské části Karviná-Fryštát.
Součásti žádosti je návrh dopravního značení. Silniční správní úřad žádost projednal s Dopravním
inspektorátem a se statutárním městem Karviná, Magistrátem města Karviné, Odborem rozvoje, který
je pověřený k vyjádření za obec, na jejímž zastavěném území má být uzavírka povolena.
Odpovědnou osobou byla žadatelem určena paní Martina Klusová.
Silniční správní úřad v řízení ve výše uvedené věci shromáždil náležitosti uvedené v ustanovení § 39
vyhlášky a tyto jsou dostatečným podkladem pro vydání rozhodnutí.
Silniční správní úřad podáním ze dne 30.01.2017 oznámil zahájení řízení a současně vydal usnesení
o možnosti účastníků řízení podávat své návrhy ve lhůtě do tří pracovních dnů ode dne doručení.
Tohoto účastníci řízení nevyužili. Na tomto základě silniční správní úřad žádost posoudil a rozhodl
ve znění, jak je uvedeno ve výroku.
V podmínkách rozhodnutí uvedl zdejší silniční správní úřad náležitosti stanovené § 39 odst. 5 Vyhlášky.
K přemístění zastávky linkové dopravy nedochází, proto tuto skutečnost rozhodnutí neobsahuje.
Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích byla stanovena správním úřadem dne
25.01.2017 pod čj. MMK/014936/2017.
V souladu s § 69 odst. 2 správního řádu silniční správní úřad uvádí jména a příjmení všech účastníků:
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statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, IČO 002 97 534,
Fryštátská 72/1, Karviná-Fryštát,



statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, IČO 002 97 534, Fryštátská
72/1, Karviná-Fryštát.

Na základě výše citovaných skutečností silniční správní úřad žádost posoudil a rozhodl ve znění, jak je
uvedeno ve výroku.
Toto povolení nenahrazuje majetkoprávní vypořádání vztahů k dotčeným pozemkům.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho oznámení.
Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout dnem následujícím ode dne doručení
písemnosti adresátovi.
V souladu s § 17 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, 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. Pokud se tato osoba do datové schránky nepřihlásí ve lhůtě 10 dnů
ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený
posledním dnem této lhůty.
O odvolání rozhoduje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor dopravy. Odvolání se podává
u Magistrátu města Karviné, Odboru rozvoje dle § 86 odst. 1 správního řádu a musí mít náležitosti dle
§ 82 odst. 1 a 2 správního řádu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden
stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník
potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.
Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá podané odvolání proti tomuto rozhodnutí
odkladný účinek.

„otisk úředního razítka“
Bc. Martina Šandriková, DiS.
oprávněná úřední osoba
služební číslo 2655
podepsáno elektronicky
Doručí se (doručenky):
Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor majetkový, Fryštátská 72/1, 733 24 KarvináFryštát
Statutární město Karviná, Magistrát města Karviné, Odbor rozvoje, Fryštátská 72/1, 733 24 KarvináFryštát
Dotčené orgány:
Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor Karviná, Dopravní
inspektorát, Mírová 1429, 735 06 Karviná-Nové Město, IDDS n5hai
Na vědomí
Záchranná služba okresu Karviná, Vydmuchov 209, 734 01 Karviná-Ráj, IDDS muamahn
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Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Ostravská 883, 733 01 Karviná-Fryštát, IDDS
spdaive
Centrální evidence uzavírek – www. jsdi.cz/portal /pro veřejnost www.dopravniinfo.cz/
Městská policie
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