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Magistrát města Ostravy 
Odbor dopravy 

 

 

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ 
 
o změně rozhodnutí č. j. SMO/171717/19/OD/Pot ze dne 23.7.2019, kterým bylo 
povoleno zvláštní užívání silnice II/470 (ul. Orlovská) a dopravního omezení úplnou 
a částečnou uzavírkou silnice II/470 (ul. Orlovská) 
 
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, jako úřad obce s rozšířenou působností (dále jen „úřad“), jako 

věcně příslušný podle ust. § 40 odst. 4 písmene 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. § 2 zákona                           

č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností                   

a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů,  podle ust. § 25 odst. 6 písm. 

c) a ust. § 24 silničního zákonu a podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterou se provádí silniční zákon (dále v textu jen „vyhláška“) 

 

povoluje změnu rozhodnutí č. j. SMO/171717/19/OD/Pot, kterou se povoluje prodloužení 

termínu ukončení prací z původního termínu 23.7.2019 na nový termín 4.8.2019 
 

na základě písemné žádosti, doručené dne 1.7.2019 podanou účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 

správního řádu, společnost SKANSKA a. s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8  v zastoupení 

společností SEKNE spol. s r. o., se sídlem Hamerská 12, 772 00 Olomouc, IČ: 62 36 37 01,                                

o změnu rozhodnutí č. j. SMO/171717/19/OD/Pot ze dne 23.7.2019, kterým bylo povoleno  

zvláštní užívání silnice II/470 (ul. Orlovská) a dopravní omezení úplnou uzavírkou silnice II/470 

(ul. Orlovská) v termínu od 1.4.2019 do 23.7.2019  v souvislosti s akcí: 

 

„Rekonstrukce a modernizace silnice II/470 Orlovská“ 
 
 

 

 

 

 

   

   
   
 - dle rozdělovníku -                    
   
   

Vaše značka:  
Ze dne:  
Č. j.: SMO/392488/19/OD/Pot 
Sp. zn.: S-SMO/382887/19/OD 

  
Vyřizuje: Ing. Vojtěch Potocký 
Telefon: +420 599 442 378 
Fax: +420 599 442 034 
E-mail: vpotocky@ostrava.cz 

  
Datum: 2019-07-08 
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Důvod zvláštního užívání a uzavírky: stavební práce – rekonstrukce a modernizace silnice 

místo stavby: silnice II/470 Orlovská v Ostravě – Slezská Ostrava 

místo uzavírky: silnice II/470 Orlovská od křižovatky se silnicí II/647 ul. Bohumínskou po ul. Záblatskou 

 

Druh uzavírky:  částečná a úplná 

 

od 1.4.2019 do 16.7.2019 

 

Stavební práce jsou rozděleny do jednotlivých etap 1 – 7 

 

Etapa č. 1 (od 1.4.2019 do 21.4.2019) 
Vybouráním a znovu položení obrub v úseku ulice Betonářské – Kubínova vpravo směr Rychvald. Provedení 

UV taktéž vpravo směr Orlová. Zahájení po polovinách dvou propustků v úseku mezi Kubínovou a 

Záblatskou. Stržení krajnice od věznice Heřmanice po točnu Heřmanice vlevo směr Petřvald. 

 

Omezení na PK: 

Obousměrný provoz na ul. Orlovské bude zachován, jízdní pruhy na ul. Orlovské se zúží na 2 x 3,5 m. 

V místě opravy propustků bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu (pracovní místo max. 30 m) a 

organizace dopravy bude probíhat na PDZ P7 + P8 (dej přednost, máš přednost). Objízdné trasy nejsou 

stanoveny. 

 
Organizace provozu: 

 
linka č. 109 

ve směru Důl Heřmanice pojede po zastávku „Betonářská“ po své trase, následně dojde k odklonu linky tak, 

že z ulice Betonářské odbočí doleva na ulici Orlovskou, pokračuje po ulici Muglinovské, doleva na ulici 

Sokolská třída a Vozovna trolejbusů. 

ve směru Hulváky bude výchozí zastávka „Betonářská“ a dále po své trase. 

Přemístění zastávek:  

Zastávky „“Na Liščině“ a „Důl Heřmanice“ nebudou dočasně v obou směrech obsluhovány.   

 

 

Etapa č. 2 (od 22.4.2019 – 8.5.2019) 

Pokračují práce na obrubách ve směru Rychvald vpravo a UV. Zahajují se práce na propustku v místech 

odbočení na vysílač (odbočka vpravo za Rideru směr Rychvald). 

 

Omezení na PK: 

Obousměrný provoz na ul. Orlovské bude zachován, jízdní pruhy na ul. Orlovské se zúží na 2 x 3,5 m. 

V místě opravy propustků bude doprava svedena do jednoho jízdního pruhu (pracovní místo max. 30 m) a 

organizace bude probíhat na PDZ P7 + P8 (dej přednost, máš přednost). Objízdné trasy nejsou stanoveny. 

 

Organizace provozu: 
 
linka č. 49 

ve směru Michálkovice všechny spoje pojedou až po zastávku „Bohumínská“ po své trase, následně 

pokračují po své trase po ulici Orlovská, kde odbočí doprava na ulici Na Liščině, kde obslouží přemístěnou 

zastávku „Na Liščině“, následně doleva na ulici Kotalova a přes ulici Orlovskou na obratiště „Důl 

Heřmanice“, kde obslouží přemístěnou zastávku „Důl Heřmanice“ a následně vlevo na ulici Orlovská a dále 

po své trase. 
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ve směru Opavská všechny spoje pojedou až po zastávku „Důl Heřmanice“ po své trase, následně z obratiště 

odbočí doleva na ulici Orlovskou a pokračují po své trase. 

 
linka č. 22 pro spoje končící na zastávce „Důl Heřmanice“ 

ve směru Důl Heřmanice a zpět pojedou spoje z ulice Kubínova na obratiště, kde se v rámci obratiště otočí a 

vyjedou zpět na trasu linky stejným vjezdem přes ulici Orlovskou rovnou na ulici Kubínova, kde obslouží 

přemístěnou zastávku „Důl Heřmanice“ a dále po své trase směr Hranečník.  
 
linka č. 106 

ve směru Důl Heřmanice a zpět pojedou spoje z ulice Kubínova na obratiště, kde se v rámci obratiště otočí a 

vyjedou zpět na trasu linky stejným vjezdem přes ulici Orlovskou rovnou na ulici Kubínova, kde obslouží 

přemístěnou zastávku „Důl Heřmanice“ a dále po své trase směr Hranečník. 

Přemístění zastávek:  

Zastávka „“Na Liščině“ ve směru Orlová bude přemístěna na ulici Na Liščině cca 20 metrů vpřed od ulice 

Orlovská. 

Zastávka „“Na Liščině“ ve směru na Ostravu bude přemístěna cca 30 metrů zpět na provizorní nástupiště. 

Zastávka „Důl Heřmanice“ ve směru Orlová bude přemístěna do obratiště Důl Heřmanice do protisměru a 

označník zastávky bude umístěn na bývalém nástupišti. 

 

Etapa č. 3 (od 9.5.2019 – 25.5.2019) 
Zjednosměrnění úseku od Betonářské po Kubínovu ve směru do Ostravy.  Provedení recyklace za studena + 

pokládka první a druhé vrstvy asfaltu ve směru Rychvald vpravo. 

Práce na obrubách od Kubínovy po Betonářskou vlevo směr Rychvald a od Bohumínské po Betonářskou 

vpravo. 

Práce na autobusových zálivech. 

Práce na propustcích mezi Záblatskou a Kubínovou druhé poloviny. 

 

Omezení na PK: 

Zjednosměrnění úseku od ul. Betonářské po ul. Kubínovou ve směru do Ostravy. Provoz ve směru do OV 

neomezen. Provoz pro veškerou dopravu mimo Vozidel Stavby ve směru na Rychvald rozdělen do 2 obj. 

tras: 

 
Trasa na Heřmanice: 

Po ul. Betonářská (Hladnovská), Michalkovická dále po Heřmanické na ul. Koněvovu a do Heřmanic. 

 

Trasa na Rychvald: 

Po ul. Betonářská (Hladnovská), Michálkovická, Čs. armády na Rychvaldskou a dále na Rychvald. 

 
Organizace provozu: 
linka č. 49 

ve směru Michálkovice pojede až po křížení ulic Orlovská Kubínova po své trase, následně odbočí vpravo na 

ulici Kubínova, kde obslouží přemístěnou zastávku „Důl Heřmanice“, následně vlevo na ulici Koněvova, 

vpravo na ulici na ulici Vrbickou a dále po své trase. 

 

ve směru Opavská pojede až po zastávku „Pošta“ po své trase, následně odbočí vlevo na ulici Koněvova, 

vpravo na ulici Kubínova, pokračuje na obratiště Důl Heřmanice a následně po své trase. 

Přemístění zastávek:  

Zastávka „“Na Liščině“ ve směru Orlová bude přemístěna vpřed na ulici Orlovskou před sloup trakčního 

vedení č. 530/4. 
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Zastávka „“Na Liščině“ ve směru na Ostravu bude přemístěna cca 30 metrů zpět na provizorní nástupiště. 

Zastávka „U Dvora“ nebude dočasně v obou směrech obsluhována po dobu obou etap. 

 

Uzavírkou bude dotčena linka veřejné linkové osobní dopravy - příměstské dopravy 874553 Orlová – 

Rychvald – Ostrava, kdy v době uzavírky, budou spoje v jednotlivých etapách vedeny následovně: 

 

Ve směru na Rychvald: 

 Odbočením z ul. Orlovská na ul. Na Liščině, ul. Kotalovu a zpět na sil. II/470 ul. Orlovská.  

 Odbočením z ul. Orlovská na ul. Kubínova, ul. Koněvova, sil. III/4723 ul. Vrbická a zpět na sil. 

II/470 ul. Orlovská. 

 V době, kdy budou probíhat stavební práce v úseku ul. Bohumínská a ul. Betonářská spoje linky 

pojedou odklonem po ulicích ul. Betonářská, ul. Hladnovská a ul. Bohumínská. 

 

Ve směru z Rychvaldu: 

 Odbočením z ul. Orlovská na sil. III/4723 ul. Vrbická, ul. Koněvova, ul. Kubínova a zpět na 

sil. II/470 ul. Orlovská. 

 

 

Etapa č. 4 (od 26.5.2019  do 6.6.2019) 
Zjednosměrnění mezi Kubínovou a Záblatskou směr Ostrava. 

Provedení recyklace a pokládky první a druhé vstvy mezi Kubínovou a Záblatskou směr Rychvald vpravo. 

Pokládka nových betonových žlabů v úseku Bohumínská – Betonářská vlevo směr Rychvald. Pokládka 

obrub v úseku Bohumínská – Betonářská vlevo směr Rychvald. Práce na autobusových zálivech. 

 

Omezení na PK: 

Zjednosměrnění úseku od ul. Betonářské po ul. Kubínovou ve směru do Ostravy. Provoz ve směru do OV 

neomezen. Provoz pro veškerou dopravu mimo Vozidel Stavby ve směru na Rychvald rozdělen do 2 obj. 

tras: 

 
Trasa na Heřmanice: 

Po ul. Betonářská (Hladnovská), Michalkovická dále po Heřmanické na ul. Koněvovu a do Heřmanic. 

 

Trasa na Rychvald: 

Po ul. Betonářská (Hladnovská), Michálkovická, Čs. armády na Rychvaldskou a dále na Rychvald. 

 
Organizace provozu: 
linka č. 49 

ve směru Michálkovice pojede až po křížení ulic Orlovská Kubínova po své trase, následně odbočí vpravo na 

ulici Kubínova, kde obslouží přemístěnou zastávku „Důl Heřmanice“, následně vlevo na ulici Koněvova, 

vpravo na ulici na ulici Vrbickou a dále po své trase. 

 

ve směru Opavská pojede až po zastávku „Pošta“ po své trase, následně odbočí vlevo na ulici Koněvova, 

vpravo na ulici Kubínova, pokračuje na obratiště Důl Heřmanice a následně po své trase. 

Přemístění zastávek:  

Zastávka „“Na Liščině“ ve směru Orlová bude přemístěna vpřed na ulici Orlovskou před sloup trakčního 

vedení č. 530/4. 

Zastávka „“Na Liščině“ ve směru na Ostravu bude přemístěna cca 30 metrů zpět na provizorní nástupiště. 

Zastávka „U Dvora“ nebude dočasně v obou směrech obsluhována po dobu obou etap. 
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Uzavírkou bude dotčena linka veřejné linkové osobní dopravy - příměstské dopravy 874553 Orlová – 

Rychvald – Ostrava, kdy v době uzavírky, budou spoje v jednotlivých etapách vedeny následovně: 

 

Ve směru na Rychvald: 

 Odbočením z ul. Orlovská na ul. Na Liščině, ul. Kotalovu a zpět na sil. II/470 ul. Orlovská.  

 Odbočením z ul. Orlovská na ul. Kubínova, ul. Koněvova, sil. III/4723 ul. Vrbická a zpět na sil. 

II/470 ul. Orlovská. 

 V době, kdy budou probíhat stavební práce v úseku ul. Bohumínská a ul. Betonářská spoje linky 

pojedou odklonem po ulicích ul. Betonářská, ul. Hladnovská a ul. Bohumínská. 

 

Ve směru z Rychvaldu: 

 Odbočením z ul. Orlovská na sil. III/4723 ul. Vrbická, ul. Koněvova, ul. Kubínova a zpět na 

sil. II/470 ul. Orlovská. 

 

 

Etapa č. 5 (od 7.6.2019 do 19.6.2019) 
Zjednosměrnění mezi Kubínovou a Záblatskou směr Ostrava. Provedení recyklace a pokládky první a druhé 

vrstvy mezi Kubínovou a Záblatskou směr Rychvald vlevo. Dokončení propustků levá polovina směr 

Rychvald u Ridery. Práce na autobusových zálivech. Pokládka obrub v úseku Bohumínská – Betonářská 

vlevo směr Rychvald. Vybourání žlabovek cca mezi vjezdem na Rideru a točnou trolejbusů vlevo směr 

Rychvald. 

 

Omezení na PK: 

Zjednosměrnění úseku ul. Kubínová a ul. Záblatskou ve směru do Ostravy. Provoz ve směru do OV 

neomezen. Provoz pro veškerou dopravu mimo vozidel stavby ve směru na Rychvald rozdělen do 2 obj. tras: 

 

Trasa na Heřmanice: 

Po ul. Kubínově na ul. Koněvova a dále do Heřmanic. 

 

Trasa na Rychvald: 

Po ul. Betonářská (Hladnovská), Michálkovická, Čs. armády na Rychvaldskou a dále na Rychvald. 

 
Organizace provozu: 
 
linka č. 49 

ve směru Michálkovice všechny spoje pojedou až po zastávku „Bohumínská“ po své trase, následně 

pokračují po své trase po ulici Orlovská, kde odbočí doprava na ulici Na Liščině, kde obslouží přemístěnou 

zastávku „Na Liščině“, následně doleva na ulici Kotalova a přes ulici Orlovskou na obratiště „Důl 

Heřmanice“, kde obslouží přemístěnou zastávku „Důl Heřmanice“ a následně vlevo na ulici Orlovská a dále 

po své trase. 

ve směru Opavská všechny spoje pojedou až po zastávku „Důl Heřmanice“ po své trase, následně z obratiště 

odbočí doleva na ulici Orlovskou a pokračují po své trase. 

 
linka č. 22 pro spoje končící na zastávce „Důl Heřmanice“ 

ve směru Důl Heřmanice a zpět pojedou spoje z ulice Kubínova na obratiště, kde se v rámci obratiště otočí a 

vyjedou zpět na trasu linky stejným vjezdem přes ulici Orlovskou rovnou na ulici Kubínova, kde obslouží 

přemístěnou zastávku „Důl Heřmanice“ a dále po své trase směr Hranečník.  
 
linka č. 106 

ve směru Důl Heřmanice a zpět pojedou spoje z ulice Kubínova na obratiště, kde se v rámci obratiště otočí a 

vyjedou zpět na trasu linky stejným vjezdem přes ulici Orlovskou rovnou na ulici Kubínova, kde obslouží 

přemístěnou zastávku „Důl Heřmanice“ a dále po své trase směr Hranečník. 
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Přemístění zastávek:  

Zastávka „“Na Liščině“ ve směru Orlová bude přemístěna na ulici Na Liščině cca 20 metrů vpřed od ulice 

Orlovská. 

Zastávka „“Na Liščině“ ve směru na Ostravu bude přemístěna cca 30 metrů zpět na provizorní nástupiště. 

Zastávka „Důl Heřmanice“ ve směru Orlová bude přemístěna do obratiště Důl Heřmanice do protisměru a 

označník zastávky bude umístěn na bývalém nástupišti. 

 

Uzavírkou bude dotčena linka veřejné linkové osobní dopravy - příměstské dopravy 874553 Orlová – 

Rychvald – Ostrava, kdy v době uzavírky, budou spoje v jednotlivých etapách vedeny následovně: 

 

Ve směru na Rychvald: 

 Odbočením z ul. Orlovská na ul. Na Liščině, ul. Kotalovu a zpět na sil. II/470 ul. Orlovská.  

 Odbočením z ul. Orlovská na ul. Kubínova, ul. Koněvova, sil. III/4723 ul. Vrbická a zpět na sil. 

II/470 ul. Orlovská. 

 V době, kdy budou probíhat stavební práce v úseku ul. Bohumínská a ul. Betonářská spoje linky 

pojedou odklonem po ulicích ul. Betonářská, ul. Hladnovská a ul. Bohumínská. 

 

Ve směru z Rychvaldu: 

 Odbočením z ul. Orlovská na sil. III/4723 ul. Vrbická, ul. Koněvova, ul. Kubínova a zpět na 

sil. II/470 ul. Orlovská. 

 

Etapa č. 6 (od 20.6.2019 – 4.7.2019) 
Zjednosměrnění úseku od Betonářské po Kubinovu ve směru do Ostravy. Provedení recyklace za studena + 

pokládka první a druhé vrstvy asfaltu ve směru Rychvald vlevo. Práce na autobusových zálivech. 

 

Omezení na PK: 

Zjednosměrnění úseku od ul. Betonářské po ul. Kubínovu ve směru do Ostravy. Provoz ve směru do OV 

neomezen. 

Provoz pro veškerou dopravu mimo Vozidel stavby ve směru na Rychvald rozdělen do 2 obj. tras: 

 

Trasa na Heřmanice: po ul. Betonářská (Hladnovská), Michálkovická dále po Heřmanické na ul. Koněvovu a 

do Heřmanic. 

 

Trasa na Rychvald: po ul. Betonářská (Hladnovská), Michálkovická, Čs. armády na Rychvaldskou a dále na 

Rychvald. 

 

 
Organizace provozu: 
linka č. 49 

ve směru Michálkovice pojede až po zastávku „Bohumínská“ po své trase, následně odbočí vpravo na ulici 

Bohumínská, vlevo na ulici Hladnovská, vlevo na ulici Betonářská, vpravo na ulici Orlovská a dále po své 

trase. 

ve směru Opavská pojede až po zastávku “Na Liščině“ po své trase, následně odbočí vlevo na ulici 

Betonářská, vpravo na ulici Hladnovská, vpravo na ulici Bohumínská, vlevo na ulici Muglinovská a dále po 

své trase. 

Přemístění zastávek: bez přemístění  
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linka č. 108 (BUS) – provoz již od 01.07.2019  

ve směru Hulváky pojede až po zastávku „Bohumínská“ po své trase, následně odbočí vpravo na ulici 

Bohumínská, vlevo na ulici Hladnovská, vlevo na ulici Betonářská a dále po své trase. 

Ve směru Hlavní nádraží pojede až po zastávku „Sídliště Muglinov“ po své trase, následně odbočí vlevo na 

ulici Hladnovská, kde obslouží přemístěnou zastávku „Hladnovská“, vpravo na ulici Bohumínská, vlevo na 

ulici Muglinovská a dále po své trase 

Přemístění zastávek: 

Zastávka „Hladnovská“ směr Hlavní nádraží bude přemístěna na ulici Hladnovskou (tzv. Stará      

Hladnovská) u sloupu VO č. 16. 

Zastávka „Betonářská“ nebude v obou směrech dočasně obsluhována. 

 

Etapa č. 7 (od 5.7.2019 do 4.8.2019) 
Uzavření komunikace mezi ul. Betonářskou a Bohumínskou. Provedení recyklace a pokládky asfaltů včetně 

obrusu v uzavřeném úseku. Doplnění ornice podél všech provedených obrub. Stržení krajnic a reprofilace 

příkopů od Kubínovy po Záblatskou po obou stranách. Provedení smyček sčítače dopravy. Dokončení 

autobusových zálivů. 

 
Omezení na PK: 

Úplná uzavírka v úseku ul. Bohumínská a ul. Betonářská pro veškerou dopravu vč. BUS. 

 

Objízdná trasa ve směru na Rychvald: Po ul. Bohumínské na ul. Hladnovskou dále na ul. Betonářskou a dále 

po své trase. 

 

Objízdná trasa ve směru na OV: po ul. Betonářské na ul. Hladnovskou dále na ul. Bohumínskou a dále po 

své trase. 

 
Organizace provozu: 
 

linka č. 49 

ve směru Michálkovice pojede až po zastávku „Bohumínská“ po své trase, následně odbočí vpravo na ulici 

Bohumínská, vlevo na ulici Hladnovská, vlevo na ulici Betonářská, vpravo na ulici Orlovská a dále po své 

trase. 

ve směru Opavská pojede až po zastávku “Na Liščině“ po své trase, následně odbočí vlevo na ulici 

Betonářská, vpravo na ulici Hladnovská, vpravo na ulici Bohumínská, vlevo na ulici Muglinovská a dále po 

své trase. 

Přemístění zastávek: bez přemístění  

 

linka č. 108 (BUS) – provoz již od 01.07.2019  

ve směru Hulváky pojede až po zastávku „Bohumínská“ po své trase, následně odbočí vpravo na ulici 

Bohumínská, vlevo na ulici Hladnovská, vlevo na ulici Betonářská a dále po své trase. 

Ve směru Hlavní nádraží pojede až po zastávku „Sídliště Muglinov“ po své trase, následně odbočí vlevo na 

ulici Hladnovská, kde obslouží přemístěnou zastávku „Hladnovská“, vpravo na ulici Bohumínská, vlevo na 

ulici Muglinovská a dále po své trase. 

Přemístění zastávek: 

Zastávka „Hladnovská“ směr Hlavní nádraží bude přemístěna na ulici Hladnovskou (tzv. Stará      

Hladnovská) u sloupu VO č. 16. 

Zastávka „Betonářská“ nebude v obou směrech dočasně obsluhována. 
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Uzavírkou bude dotčena linka veřejné linkové osobní dopravy - příměstské dopravy 874553 Orlová – 

Rychvald – Ostrava, kdy v době uzavírky, budou spoje v jednotlivých etapách vedeny následovně: 

 

Ve směru na Rychvald: 

 Odbočením z ul. Orlovská na ul. Na Liščině, ul. Kotalovu a zpět na sil. II/470 ul. Orlovská.  

 Odbočením z ul. Orlovská na ul. Kubínova, ul. Koněvova, sil. III/4723 ul. Vrbická a zpět na sil. 

II/470 ul. Orlovská. 

 V době, kdy budou probíhat stavební práce v úseku ul. Bohumínská a ul. Betonářská spoje linky 

pojedou odklonem po ulicích ul. Betonářská, ul. Hladnovská a ul. Bohumínská. 

 

Ve směru z Rychvaldu: 

 Odbočením z ul. Orlovská na sil. III/4723 ul. Vrbická, ul. Koněvova, ul. Kubínova a zpět na 

sil. II/470 ul. Orlovská. 

 

 

Dopravní omezení silnice II/470 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, ve znění pozdějších předpisů podle „Stanovení“ k osazení dopravního značení, 

vydaného Magistrátem města Ostravy. 

2. Silnice včetně jejich součástí a příslušenství nesmí být konáním akce poškozena ani znečištěna, za což 

odpovídá žadatel – ten hradí i případné vzniklé škody. 

3. Zastávka Ostrava, Heřmanice, Důl Heřmanice ve směru Rychvald bude přemístěna na ul. Kubínovou ve 

směru ul. Koněvova. V případě konání stavebních prací v úseku ul. Betonářská a ul. Kubínova se 

zastávka přesune na obratiště. 

4. Zastávka Ostrava, Hrušov, Na Liščině ve směru Rychvald bude přemístěna na ul. Na Liščině 

5. Zastávka Ostrava, Hrušov, Na Liščině ve směru Ostrava bude v jednotlivých pracovních etapách 

přemístěna cca 45 m zpět na Rychvald na zřízené provizorní nástupiště a na ul. Betonářskou na zastávku 

Ostrava, Muglinov, Betonářská ve směru ul. Hladnovská. V plánovaném termínu od 22.06.2019 do 

01.07.2019 bude tato zastávka dočasně neobsloužena. 

6. Zastávka Ostrava, Heřmanice, U Dvora na ul. Orlovská bude v obou směrech přemístěna na ul. Vrbickou. 

7. Žádáme, aby dopravce ČSAD Karviná a. s., který bude dočasným dopravním omezením dotčen, byl 

s postupem stavebních prací vždy včas seznámen, a to minimálně 5 dnů před plánovaným termínem 

zahájení nebo ukončení rekonstrukce komunikace.  

8. Odpovědnou osobou za organizaci stavebních prací je pan Ing. František Čech, tel. 737 257 721. 

9. V předstihu bude cestující veřejnost informována o změně linkové dopravy. 

10. Zhotovitel stavby po skončení prací, případně změně harmonogramu, neprodleně informuje dopravce. 

11. Před zahájením stavby investor nahlásí NDIC (Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava) skutečný termín 

zahájení a ukončení dopravního omezení, a to buď telefonicky (596 663 550 – 553) anebo emailem 

s potvrzením o doručení (ndic@rsd.cz). 

12. Po ukončení stavebních prací bude dočasné dopravní značení neprodleně odstraněno. 

13.Zvláštní užívání a uzavírka budou probíhat pouze v čase vyznačeném v rozhodnutí. Toto rozhodnutí nelze 

provést, pokud nenabude právní moci. 

 

 

 

 

 

mailto:ndic@rsd.cz
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Odůvodnění: 

Žádost podanou účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, společnost SKANSKA a. s., 

Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 v zastoupení společností SEKNE spol. s r. o., se sídlem Hamerská 

12, 772 00 Olomouc, IČ: 62 36 37 01, o změnu rozhodnutí                                                                          

č. j. SMO/171717/19/OD/Pot ze dne 23.7.2019, kterým bylo povoleno zvláštní užívání silnice 

II/470 (ul. Orlovská) a dopravní omezení úplnou uzavírkou silnice II/470 (ul. Orlovská) 

v termínu od 1.4.2019 do 23.7.2019  byla doručena 1.7.2019. Změna původního rozhodnutí nastala 

v termínu dokončení stavby a rozšířila se o částečnou uzavírku ul. Orlovská (úplnou ul. Betonářské ). 

 

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. 

 

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. Vojtěch Potocký 
referent odboru dopravy 
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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 1, 702 23 Ostrava-Přívoz 

- ÚMOb Slezská Ostrava, Těšínská 35, 710 16  Ostrava 

- ÚMOb Michálkovice, Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava 

Dotčené orgány: 

- Policie ČR MŘ DI Ostrava, Výstavní 55, 703 49 Ostrava – Vítkovice 

- Krajský úřad MSK, 28. října 117, 702 18 Ostrava 

 

Ostatní: 

- ČSAD Havířov a. s. U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov 

- ČSAD Frýdek – Místek a. s., Politických obětí 2238/ 738 01 Frýdek – Místek 

- ČSAD Karviná a. s., Bohumínská 1876/2, 735 06 Karviná – Nové Město 

- MMO odbor dopravy, zde, Ing. Maršíková - dopravní úřad 

- Hasičský záchranný sbor MSK, Výškovická 40, 700 30 Ostrava 

- Zdravotní záchranná služba Moravskoslezského kraje, Výškovická 40, 700 30 Ostrava 
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