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STASPO, spol. s.r.o. 
Těšínská 114/254 
716 00 Ostrava Radvanice 
 
 

Rozhodnutí 
 

Dne 27. 7. 2021 podala společnost STASPO, spol.  s.r.o., Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava Radvanice,      
IČ: 41035704,  žádost o povolení zvláštního užívání dle § 25 a omezení obecného užívání uzavírkami a 
objížďkami dle § 24 zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, ve 
Frýdlantu nad Ostravicí  na silnici č. III/48314  ul. Hukvaldská a na místní komunikaci IV. třídy – chodníku 
na pozemku p.č. 3700/16 k.ú. Frýdlant nad Ostravicí  pro realizaci akce „Frýdlant nad Ostravicí, ul. 
Hukvaldská – zkapacitnění stoky AC, včetně vybudování dešťové zdrže“ v termínu  13.9. – 31.10.2021. 

    
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, jako příslušný silniční  
správní  úřad  podle § 40 odst. 4 písm. a) zák. č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů,  po předchozím projednání a souhlasu vlastníka dotčené pozemní komunikace a  Policie ČR,   

 
Povoluje 

  
Pro akci pod názvem „Frýdlant nad Ostravicí, ul. Hukvaldská – zkapacitnění stoky AC, včetně 
vybudování dešťové zdrže“ 

 
I. 

podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. a písm. d)  zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 40  vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,  zvláštní užívání silnice č. III/48314  ul. 
Hukvaldská a přilehlého chodníku pro provádění stavebních prací a uložení inženýrských sítí. 

II. 
   omezení obecného užívání uzavírkami a objížďkami podle ustanovení § 24 zákona  č. 13/1997 Sb., a 

§ 39 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí  zákon o pozemních komunikacích, úplnou  
uzavírku silnice č. III/48314 ul. Hukvaldská v délce 70 m od křižovatky s MK Ferdiše Duši po 
čp. 1404. Objízdná trasa je vedena po silnici III/48314 ul. Hukvaldská, dále po III/48416            
(nadjezd) na silnici III/48425 ul. Padlých hrdinů, ul. Hlavní, dále po místních komunikacích ev. 
č. 5a Okružní a 6a U dálnice na ul. Hukvaldskou III/48314. 

 
Termín:   od 07,00 hod. dne 13.9.2021 – 23,59 hod. dne 31.10. 2021   
 
Druh uzavírky:   ÚPLNÁ, v délce cca 70 m 
 
Zhotovitel stavby: STASPO, spol.  s.r.o., Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava Radvanice 
 
 
Povolení se uděluje za těchto podmínek: 

1. Stavební činnosti budou realizovány dle platného povolení pro uvedenou stavbu 

     
VÁŠ DOPIS ZN.:       

 ZE DNE:       
 NAŠE ZN.: MUFO  28992/2021 
 Sp.Zn: MUFO_S   4140/2021 

VYŘIZUJE: Bc. Oto Zeman 
 TEL.: 558 604 155  

FAX: 558 676 279 
 E-MAIL: posta@frydlantno.cz 
   

DATUM: 08.09.2021 
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2. Za průběh zvláštního užívání a uzavírku zodpovídá zhotovitel stavby fa STASPO, spol.  s.r.o., 
Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava Radvanice, zodpovědná osoba je p. Holečko, č. tel.: 737 572 848 
(STASPO, spol.  s.r.o.) 

3. Žadatel zajistí řádné vyznačení  uzavírky dle „stanovení“ přechodné úpravy provozu  vydaného 
zdejším silničním správním úřadem, pod č. j. MUFO 27377/2021 ze dne 25. 8. 2021. Označení PDZ  
musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a vyhlášky 
MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla na PK a úprava a řízení provozu na PK. Označení 
zabezpečuje žadatel na svůj náklad a odpovídá za jeho stav po dobu trvání stavby.  

4. Uzavírka musí být na začátku označena orientační tabulí s uvedením dat zahájení a ukončení 
uzavírky, název a sídlo právnické osoby 

5. Přenosné dopravní značení musí být osazeno tak, aby byla vyloučena možnost vyvrácení značení 
v důsledku poryvu větru a provozu na silnici. 

6. Zástupcům odboru regionálního rozvoje a stavebního úřadu MěÚ Frýdlant nad Ostravicí zůstává 
vyhrazeno právo kontroly dopravního značení přechodné úpravy provozu. Případné pokyny tohoto 
úřadu, upřesňující nebo doplňující podmínky tohoto rozhodnutí je nutno respektovat. 

7. Žadatel nebo stavebník zajistí informovanost o uzavírce u dotčených nemovitostí v uzavřeném 
úseku. 

8. Po ukončení stavebních prací uvede žadatel o uzavírku dopravní značení do původního stavu, tj. jako 
před zahájením uzavírky. Komunikace bude řádně očištěna. 

9. Zvláštní užívání a uzavírka budou probíhat ve vymezeném úseku a v době vyznačené v tomto 
rozhodnutí. 

10. V případě potřeby budou řádně poučeni, proškoleni a označeni zaměstnanci v souladu s ustanovením 
§ 79 odst. 1 písm. i) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, zastavovat vozidla z důvodu zajištění bezpečnosti provozu na dotčených 
pozemních komunikacích. 

11. Musí být zajištěn průjezd složek IZS 
12. Komunikace užívané po dobu stavebních prací budou udržovány v čistém stavu. 
13. Město Frýdlant n.O. bude prostřednictvím všech svých sdělovacích prostředků informovat občany, 

firmy a provozovny o uvedené uzavírce. 
14. V rámci plánované uzavírky je veden tento spoj linkové osobní dopravy – příměstské dopravy linek 

dopravce ČSAD Frýdek - Místek: 864346 – FnO-Pstruží- FnO 
15. Budou dodrženy další podmínky vyjádření dopravního úřadu KÚ Mskraje č.j. MSK 96387/2021 

z 28.7.2021 
16. V případě, že stavební práce budou ukončeny před termínem platnosti uzavírky je žadatel povinen 

oznámit toto zdejšímu silničnímu správnímu úřadu. 
 

Silniční správní úřad stanovil podmínky, při jejichž  nesplnění může povolení omezit nebo zrušit.  
 

Do okruhu účastníků řízení ve smyslu § 27 správního řádu byli zařazeni: 
STASPO, spol.  s.r.o., Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava Radvanice 
 
 

                                                                       Odůvodnění 
 
Silniční správní úřad projednal předloženou žádost o povolení zvláštního užívání a úplnou uzavírku 
silničního provozu na silnici č. III/48314 a přilehlém chodníku ve Frýdlantu nad Ostravicí v předmětném 
místě a době pro realizaci stavby pod názvem „Frýdlant nad Ostravicí, ul. Hukvaldská – zkapacitnění stoky 
AC, včetně vybudování dešťové zdrže“ v termínu  13.9. – 31.10.2021. Na základě předchozího projednání 
s vlastníky dotčených komunikací a PČR, dospěl odbor RRaSÚ MěÚ Frýdlant nad Ostravicí, silniční správní 
úřad k závěru, že žádosti lze za podmínek vyhovět. Vzhledem k uvedeným důvodům rozhodl silniční správní 
úřad tak, jak je ve výroku uvedeno. Opatřením ze dne 25.8.2021 pod č.j. MUFO 27414/2021 bylo 
účastníkům řízení oznámeno zahájení řízení. V řízení bylo doloženo: Předchozí souhlas vlastníka dotčené 
pozemní komunikace – Správa silnic MSK p.o., středisko Frýdek-Místek čj. 3/2021/20962/Sk ze dne 
6.8.2021,  souhlas příslušného orgánu Policie ČR ze dne 19.8.2021, č.j. KRPT-170237-2/ČJ-2021-070206,  
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souhlas  - Město Frýdlant nad Ostravicí ze dne 28.7.2021 č.j. MUFO 24140/2021, Souhlas – KÚMs kraje, 
Odbor dopravy a chytrého regionu, ze dne 28.7.2021 č.j. MSK 96387/202.  
 
  
 

Poučení 
 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému 
úřadu MS kraje, odboru dopravy a chytrého regionu, podáním učiněným u zdejšího silničního správního 
úřadu. 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. 
 

 
Bc. Oto Zeman, v.r. 
referent odboru regionálního rozvoje a 
stavebního úřadu 
oprávněná úřední osoba                                           „otisk úředního razítka“ 

 
  
                                                                                         
Účastníci řízení: 
STASPO, spol.  s.r.o., Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava Radvanice  
Město Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí č.p. 3, 73911 Frýdlant nad Ostravicí 
SSMSK p.o., středisko Frýdek – Místek, Horymírova 2287, 738 33 F-M 
Dotčené orgány: 
Policie ČR, ÚO F-M, DI Frýdek Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek – Místek (KRPT-170237-2/ČJ-
2021-070206) 
Krajský úřad MsK, Odbor dopravy a chytrého regionu, 28. října 117, 702 18 Ostrava (č.j. MSK 96387/2021) 
Na vědomí: 
Policie ČR, Obvodní oddělení Frýdlant n.O., 5. května 1419, 739 11 Frýdlant n.O. 
HZS Moravskoslezského kraje, územní odbor F-M, Pavlíkova 2264 738 02 Frýdek-Místek 
Územní středisko záchranné služby MSK, územní odbor F-M, El. Krásnohorské 322, 738 01 Frýdek-Místek 
Obec Pstruží, Pstruží 93, 739 11 Frýdlant n.O. 
Obec Metylovice, Metylovice č.p.  495, 739 49 Metylovice 
ČSAD Frýdek – Místek, a.s., Politických Obětí 2238, 738 01 Frýdek – Místek 
Koordinátor ODIS s.r.o., 28. Října 3388/111, 702 00 Ostrava 
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