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OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
A NAŘÍZENÍ ÚSTNÍHO JEDNÁNÍ
Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu ustanovením § 40, odstavce 3, 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 jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, ve
znění pozdějších předpisů /dále jen správní řád/, toto oznámení:
Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 11.7.2012 žádost, kterou podala firma M A K O S a.s.,
IČ 25825071 se sídlem Sirotčí 7, PSČ 703 00 Ostrava, o povolení omezení obecného užívání silnice I/68
v km cca 4,300 – propustek u večerky Adélka k.ú. Střítež – úplnou a částečnou uzavírkou silničního provozu
a úpravu dopravního značení, důvodu provedení rekonstrukce propustku stavby „Silnice I/68 Střítež –
oprava propustku u večerky Adélka v km 4,300“ .
Podmínky uzavírky:
termín uzavírky :
uzavírka úplná

- od 4.8.2012 od 08:00 hod. do 5.8.2012 do 14:00 hod. - pro všechna
vozidla,
- ze silnice č. I/68 v obci Hnojník na silnici č. II/474 do obce Třanovice, pak po
silnici č. II/648 do Českého Těšína a po silnicích č. I/48 a I/11 přes obce Třinec
a Ropice zpět na silnici č. I/68,
- vedení vozidel IZS a veřejné linkové osobní dopravy bude předmětem jednání,

-

objízdná trasa

-

uzavírka částečná - od 5.8.2012 do 14:00 hod. do 30.8.2012 - pro všechna vozidla,
objízdná trasa
- není stanovena, uzavírka jednoho jízdního pruhu v délce opravy, provoz veden
v druhém jízdním pruhu a řízen SSZ.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení ve věci.
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje podle § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004., o správním řízení
oznamuje
všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení společného správního řízení
podle § 18 odst. 3 správního řádu, které je zdejším úřadem vedeno ve věci omezení obecného užívání
silnice podle § 24 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
a současně k projednání této věci podle § 49 odst. 1 zákona č. 500/2004., o správním řízení, ve znění
pozdějších předpisů nařizuje ústní jednání spojené s místním šetřením a to dne:

24.7.2012 v 9:00 hod /úterý/
se srazem přizvaných zástupců v zasedací místnosti obecního úřadu Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež
u Českého Těšína
Zdejší úřad shromáždil tento podklad pro rozhodnutí – žádost ze dne 11.7.2012.
Žadatel je tímto vyzýván, aby doložil vyjádření majetkového správce silnice I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic
ČR, správa Ostrava, vyjádření majetkového správce silnic II. a III. tříd - Správa silnic Moravskoslezského kraje
p.o., středisko Frýdek Místek, vyjádření obcí na jejímž území je objízdná trasa vedena – Obec Střítež, návrh
umístění přenosného dopravního značení, odsouhlasený příslušným orgánem Policie ČR a vyjádření přepravce
veřejné linkové dopravy - Veolia Transport Morava a.s.
V souladu s ustanovením § 71 odst. 3 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších
předpisů, Vám sdělujeme, že ve věci bude rozhodnuto ve lhůtě do 60 dnů.
Účastníci správního řízení a jejich zástupci mohou v průběhu řízení nahlédnou do spisu tohoto řízení, pořizovat
si z něho výpisy a ve stejné lhůtě uplatnit připomínky či námitky. Ve stejné lhůtě sdělí svá stanoviska dotčené
orgány státní správy. Po doložení souhlasu s vydáním rozhodnutí nebo po uplynutí stanovené lhůty bude ve
věci rozhodnuto.
Do spisu a podkladů řízení mohou účastnící nahlédnou v sídle úřadu – 28. října 117, Ostrava, kancelář
A – 104, / nejlépe po předchozí telefonické domluvě /. Nechá – li se některý z účastníku řízení zastupovat,
předloží jeho zástupce zdejšímu úřadu písemnou plnou moc.

„otisk úředního razítka“

Ing. Oldřich Surý
referent pro silniční hospodářství
odboru dopravy
a silničního hospodářství
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Rozdělovník
Účastníci řízení:
1.
M A K O S a.s., Sirotčí 7, PSČ 703 00 Ostrava - DS
2.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava - DS
3.
Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Frýdek Místek, Horymírová 2287, 738 33
Frýdek-Místek – DS
4.
Obec Střítež, Střítež 118, 739 59 Střítež u Českého Těšína – DS
Dotčené orgány:
5.
Městský úřad Třinec, odbor dopravy, Jablunkovská 160, 739 01 Třinec – DS
Na vědomí – k účasti:
6.
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor služby dopravní policie, 30. dubna
24, 728 99 Ostrava - DS
7.
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Severomoravského kraje, Územní odbor vnější služby Frýdek Místek, Dopravní inspektorát Třinec, 1.máje 124, 739 61 Třinec – DS
8.
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor vnější služby Karviná Dopravní inspektorát, Bohumínská 1876, 735 06 Karviná – Nové Město - DS
9.
Veolia Transport Morava a.s., Vítkovická 3056/2, 702 00 Ostrava - DS
10. Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Frýdek-Místek, Pavlíkova 2266, 738 01 Frýdek-Místek - DS
11. Územní středisko záchranné služby MSK, územní odbor Frýdek-Místek, E.Krásnohorské 332,
738 01 Frýdek-Místek – DS
12. Správa železniční dopravní cesty, s.o., Správa dopravní cesty Ostrava, Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava
-DS
13. SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc - DS
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