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-

dle rozdělovníku -

ROZHODNUTÍ
o povolení uzavírky silnice II/473 v Šenově
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 k uzavírce
na základě písemné žádosti, doručené dne 7. 3. 2022 podanou účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1
správního řádu, společnost STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Oblast Sever, se sídlem
Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, IČ: 60 83 87 44, zastoupen na základě plné moci firmou
SEKNE spol. s.r.o. se sídlem Hamerská 12, 772 00 Olomouc, uzavírky silnice II/473 v Šenově
v souvislosti s akcí:

„Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“
Druh uzavírky: úplná
Doba uzavírky: od 4. 4. 2022 do 13. 11. 2022
1. etapa 4. 4. 2022 – 31. 8. 2022
2. etapa 1. 9. 2022 – 13. 11. 2022
Případnému odvolání se odnímá odkladný účinek podle ustanovení § 24 odst. 4 zákona 13/1997 Sb. ve znění
pozdějších předpisů.
Organizace individuální dopravy bude vedena po objízdných trasách, a to následovně:
V 1. etapě bude uzavřena silnice II/473 v úseku od křižovatky s ul. Lipová x Vraclavská x Zámecká po
křižovatku s ul. Volenská.
Objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t bude vedena po MK ul. Volenská, sil. II/478 ul. Šenovská, III/4703 ul.
Šenovská na silnici I/11 a zpět.
Objízdná trasa pro vozidla do 3,5 t bude vedena po MK ul. Volenská, sil. II/478 ul. Šenovská, III/4703 ul.
Šenovská, dále po MK ul. Pod Bažantnicí, Dvorová do Šenova a zpět.
V 2. etapě bude uzavřena silnice II/473 v úseku od křižovatky s ul. Volenskou po křižovatku se silnicí
III/4739.
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Objízdná trasa bude vedena po MK ul. Volenská, sil. III/4701 ul. Václavovická, dále po sil. III/47310 ul.
Vratimovská na sil. II/473 a zpět.
Organizace MHD
I. ETAPA od 4.4.2022 do 31.8.2022
Změny v MHD, kterou zajišťuje dopravce na lince
915028 Ostrava – Šenov – Václavovice
Ve směru - Václavovice pojedou spoje ve své trase až na zastávku „U Samoobsluhy“. Dále rovně po ulici
Těšínské, mimo zastávku „Bartovice, Ještěrka“, vpravo do obratiště Ještěrka, zastaví na přemístěné zastávce
„Bartovice, Ještěrka“, vlevo na ulici Těšínskou, vlevo na ulici Dvorovou (zastávky Radova, U Startku,)
rovně na ulici Pod Bažantnicí (zastávky Podzámčí, Alpine IPS), dále vlevo na ulici Šenovskou, rovně,
vpravo na ulici Václavovickou, zastávka „Šenov, Volenství)“ a dále dle určených směrů dle VJŘ
Ve směru - Hranečník – pojedou spoje z určených směrů od Václavovic po ulici Václavovické
(od Volenství), vlevo Šenovská, vpravo Pod Bažantnicí (zastávka Podzámčí), rovně Dvorová (zastávky
U Statku, Radova), vpravo ulice Těšínská, vpravo obratiště Ještěrka (vložená zastávka „Bartovice,
Ještěrka“), vlevo Těšínská, standardní zastávka „Bartovice, Ještěrka“ a dále po své trase.

915071 Ostrava-Petřvald-Ostrava-Šenov
Ve směru - Šenov jede po zastávku „Šenov,křižovatka“ ve své trase, dále vpravo směr Václavovice,
u zastávky Šenov náměstí otočení do protisměru, zastávka „Šenov náměstí“, rovně po ulici Hlavní
a Kaštanové, vlevo na ulici Těšínskou, vlevo na ulici Dvorovou, zastávky „Radova“, „U Statku“, rovně
po ulici Pod Bažantnicí, zastávky „Podzámčí“, „Alpine IPS“, vlevo na ulici Šenovskou, vpravo na ulici
Václavovickou. Vlevo na ulici Volenskou a vlevo do propojky směr Bartovice a výstupní zastávka
„Šenov,Volenství“. Spoj zajíždějící do Václavovic pojede z ulice Václavovické vlevo do propojky směr
Šenov, zastávka „Šenov,Volenství“, vlevo na ulici Volenskou a dále směr Václavovice. Od Václavovic
je konečná zastávka Šenov,Volenství v propojce směr Bartovice.
Ve směru Ostrava jede ze zastávky „Šenov,Volenství“ vpravo na ul. Václavovickou, vlevo na ul.
Šenovskou, vpravo na ulici Pod Bažantnicí, zastávky „Podzámčí“, rovně ulice Dvorová, zastávky
„U Statku“, „Radova“, vpravo na ulici Těšínskou, vpravo na ulici Kaštanovou, Hlavní, otočení do protisměru
u hasičské stanice, zastávka „Šenov, náměstí“ a dále směr Ostrava po běžné trase.
Školní spoj linky č. 28
Jede dle výlukové trasy až po zastávku „Radova“ směr Hranečník, dále jede vpravo na ulici Těšínskou,
vpravo do obratiště Ještěrka, zastávka „Bartovice,Ještěrka“ (nástupní linky X28), vlevo a vpravo na ulici
Těšínskou směr Havířov, zastávka „Šenov,křižovatka“, vpravo směr Václavovice na ulici Kaštanovou,
u zastávky Šenov náměstí otočení do protisměru, zastávka „Šenov náměstí“ a dále zpět směr Hranečník
po běžné trase.
Přemístěné zastávky
„Bartovice,Ještěrka“ směr Šenov se přemísťuje do obratiště Ještěrka – pro linku č. 28
„Šenov,Škrbeň“ směr Václavovice se přemísťuje na ulici Frýdeckou ke sloupu VO u prvního RD na
stávající chodník

2/5

Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava
www.ostrava.cz
posta@ostrava.cz

IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
Číslo účtu 27-1649297309/0800
ID DS 5zubv7w

„Šenov,Škrbeň“ směr „Šenov,Volenství“ se přemísťuje na ulici Volenskou, cca 30m za sloup VO č. na
provizorní nástupiště.
„Šenov,náměstí“ směr Škrbeň – pouze výstupní pro 29 a X28
„Šenov,náměstí“ směr Šenov,křižovatka – nástupní a průběžná pro všechny spoje linek č. 29, 71, X28 a
školního spoje l. 28
„Šenov,Volenství“ – organizace dle níže uvedené mapky
Nově zřízené zastávky pro linky 28 a 71
„Radova“, „U Statku“, „Podzámčí“ vše v obou směrech, „Alpine IPS“ směr Šenov,Volenství
Kyvadlová doprava X28
Spoje kyvadlové linky č. X28 povedou v trase l. č. 28 v úseku obratiště Ještěrka („Bartovice,Ještěrka“) –
„Šenov,náměstí“ po všech zastávkách linky č. 28. Otáčení v Šenově bude společné s linkou č. 29 u budovy
Hasiči Šenov.
Nově zřízené zastávky
„Šenov,křižovatka“, „Šenov,náměstí“ vše v obou směrech
„Bartovice,Ještěrka“ nástupní, výstupní
II. ETAPA od 1.9.2022 do 13.11.2022

915028 Ostrava – Šenov – Václavovice
Linka bude vedena z Hranečníku ve své trase po zastávku „Škrbeň“, dále všechny spoje na ulici
Volenskou, vlevo Václavovická, vlevoVratimovská, přes „Václavovice střed“ zpět na Vratimovskou,
vlevo Frýdecká, konečná zastávka „Václavovice, rest. U Čepaníků“.
Zhotovitel zajistí organizaci dopravy v křižovatce Frýdecká x Volenská tak, aby bylo možné odbočit
z ulice Volenské vlevo na Frýdeckou směr Šenov a obráceně (SSZ, popř. demontáž středového ostrůvku)
K otáčení autobusů za zastávkou „Václavovice Rest. U Čepaníků“ byl dán souhlas majitele pozemku p.
Jana Blažka – pozemek bude od 1.9.2022 zpřístupněn.
Dopravní omezení silnice II/473 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.
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 STRABAG a.s., Odštěpný závod Morava, Oblast Sever, se sídlem
Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, IČ: 60 83 87 44. Odpovědnou osobou byl ustanoven Ing.
Bohdan Ježek, tel. 602 504 623.
4. V 1. etapě bude na objízdné trase na ul. Šenovská po dobu uzavírky zneplatněno stávající omezení pro
vozidla nad 3,5 t a na ul. Václavovická zneplatněno stávající omezení pro vozidla nad 12 t.
5. V 2. etapě bude na objízdné trase na ul. Vratimovská a Václavovická po dobu uzavírky zneplatněno
stávající omezení pro vozidla nad 12 t.
6. V centru Šenova bude doplněn text „mimo dopravní obsluhu, návštěvníky městského úřadu a obchodu“
na ulicích Kaštanova, Zámecká, Lipová, Obecní, Hasičská a Za Pomníkem.
7. Uzavírka bude probíhat pouze v čase vyznačeném v rozhodnutí. Toto rozhodnutí nelze provést, pokud
nenabude právní moci.
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8. Uzavírka bude probíhat pouze v čase vyznačeném v rozhodnutí.

Odůvodnění:
Žádost podanou účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, firmou STRABAG a.s.,
zastoupené na základě plné moci firmou SEKNE spol. s.r.o., o povolení uzavírky silnice II/473 v
Šenově ve dnech od 4. 4. 2022 do 13. 11. 2022 byla doručena 7. 3. 2022. 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.
Bylo vyhověno podmínkám města Šenov, které byly zahrnuty do podmínek č. 4, 5 a 6.

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
Rozdělovník:
Účastníci řízení (podle § 27 odstavce 1 správního řádu):
- SEKNE spol. s.r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc
Ostatní účastníci řízení (podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu):
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, středisko Ostrava, Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava–Přívoz
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava–Mariánské Hory
- Město Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
- Obec Kaňovice, Kaňovice 33, 739 36 pošta Sedliště
- Obec Václavovice, Obecní č. 130, okres Ostrava-město, 739 35
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Dotčené orgány:
- PČR DI, území Ostrava, Výstavní 55/117, 703 00 Ostrava
- Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117, 702 18 Ostrava
- MMO, odbor dopravy, zde, Ing. Maršíková – dopravní úřad
Na vědomí:
- Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava
- Dopravní podnik Ostrava, a.s., Poděbradova 2, 702 00 Ostrava
- KODIS s.r.o., se sídlem 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
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