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Oznámení
o zahájení řízení

Krajský úřad Moravskoslezského kraje obdržel dne 3. 11. 2020 žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Ostrava, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, zast. společností SEKNE, spol. s r.o.,
IČ 62363701, se sídlem Hamerská 304/12, 772 00 Olomouc (dále v textu jen žadatel) o povolení omezení
obecného užívání silnice č. I/58 v Mošnově částečnou uzavírkou silničního provozu a úpravou dopravního
značení.
Přesné určení uzavírky

Silnice I/58 Mošnov, silniční staničení km 29,150 – km 30,650,
k.ú. Mošnov a Petřvald u Nového Jičína

Důvod uzavírky

Oprava povrchu silnice I/58

Doba trvání uzavírky

23. 11. 2020 – 17. 12. 2020

Návrh trasy objížďky

Objížďka bude vedena po silnici; k objížďce bude využita zbylá šíře
komunikace; provoz bude veden obousměrně v jednom jízdním pruhu a řízen
světelným signalizačním zařízením.

Osoba odpovědná za

Zástupce Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy Ostrava

organizování a zabezpečení

Ing. Marian Ištvanech, tel.: 720 730 362

akce (prací)
V době provádění 3. etapy nebude obsloužena zastávka linkové osobní dopravy Mošnov, autobazar (směr
Ostrava), v době provádění 4. etapy nebude obsloužena zastávka linkové osobní dopravy Mošnov, autobazar
(směr Příbor).
Uvedeným dnem doručení žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen správní řád) zahájeno řízení ve věci.
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 40 odst. 3 písm. d) 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, (dále jen prováděcí vyhláška), jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic
I. třídy po prostudování podkladů na základě § 47 odst. 1 správního řádu

u v ě d o m u j e
všechny známé účastníky řízení:
1. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56,
145 05 Praha 4, zast. společností SEKNE, spol. s r.o., IČ 62363701, se sídlem Hamerská 12,
772 00 Olomouc,
2. Správa silnic Moravskoslezského kraje, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava,
3. Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava 2,
4. Obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov,
a dotčené orgány:
5. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Nový Jičín, Dopravní inspektorát, Svatopluka
Čecha 11, 741 01 Nový Jičín,
6. Dopravní úřad Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava,
o zahájení správního řízení podle § 44 odst. 1 správního řádu, které je zdejším úřadem vedeno ve věci
povolení omezení obecného užívání silnice I/58 podle § 24 zákona o pozemních komunikacích a prováděcí
vyhlášky.
Ke dni vydání tohoto opatření má zdejší úřad k dispozici podanou žádost, plnou moc pro zastupování, situační
výkresy přechodného dopravního značení a vyjádření Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje,
územního odboru Nový Jičín, Dopravního inspektorátu čj. KRPT-225311-2/ČJ-2020-070406 ze dne
15. 11. 2020.
Krajský úřad Moravskoslezského kraje sděluje, že dle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost
před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě
navrhnout jeho doplnění a to až do vydání rozhodnutí ve věci. Účastníci správního řízení a jejich zástupci
mohou v průběhu řízení nahlédnout 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.
Do spisu a podkladů řízení mohou jeho účastníci řízení nahlédnout v sídle Krajského úřadu – 28. října 117,
Ostrava, kancelář č. E 107 (každý pracovní den – pondělí a středa od 9:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek od
9:00 do 14:30 hodin a v pátek od 9:00 do 13:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na
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tel. č.: 595 622 900). Nechá – li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu
úřadu písemnou plnou moc.

Ing. Patrik Janota
referent pro silniční hospodářství
odboru dopravy a chytrého regionu

Příloha
Návrh přechodného dopravního značení (5x výkres)

Rozdělovník
Účastníci řízení:
-

SEKNE, spol. s r.o., IČ 62363701 – ID DS: nppsei2

-

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace – ID DS: jytk8nr

-

Statutární město Ostrava – ID DS: 5zubv7w

-

Obec Mošnov – ID DS: tq9axrb

Dotčené orgány:
-

Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Nový Jičín, DI – ID DS: n5hai7v

-

Dopravní úřad Krajského úřadu Moravskoslezského kraje – zde

Na vědomí:
-

Koordinátor ODIS, s.r.o., ID DS: 24tgfvk

-

ČSAD Vsetín a.s. – ID DS: 62ucdux

-

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje – ID DS: spdaive

-

Zdravotnická záchranná služba MSK, příspěvková organizace – ID DS: muamahn
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