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Statutární město Ostrava 
Úřad městského obvodu Poruba 
Odbor dopravy a údržby komunikací  

 
Vaše značka:  

 
SMO, městský obvod Poruba 

odbor kultury a prezentace 

Klimkovická 55/28 

708 00 Ostrava-Poruba 

 

Vyřizuje: Bc. Pavlína Polášková 

Ze dne:  
Č. j.: POR 40794/2022/bojd 
Sp. zn.: S POR 40459/2022/3 

 
Vyřizuje: Bc. Lenka Bojdová 
Telefon: 599 480 329 
Fax:  
E-mail: lbojdova@moporuba.cz 
  
Datum: 02.08.2022 
 

 

ROZHODNUTÍ č. 103/2022 
 

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, odbor dopravy a údržby komunikací jako 

příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací I. až IV. třídy a veřejně přístupných 

účelových komunikací (dále jen „silniční správní úřad“) podle ustanovení § 40 odst. 5 písmena b) zákona č. 

13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“) a ustanovení § 139 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů a ustanovení čl. 23 odst. 2 písm. b) obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statut města 

Ostravy, ve znění pozdějších změn a doplňků, po předchozím souhlasu vlastníka místní komunikace SMO – 

městského obvodu Poruba, podle ust. § 25 odst. 6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích, na základě 

písemné žádosti, kterou dne 21.07.2022 podal žadatel: 

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, IČ: 00845451, odbor kultury a prezentace, 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava,  

p o v o l u j e 

zvláštní užívání částí místních komunikací - chodníku při místní komunikaci III. třídy č. 4c Alšovo náměstí, 

na pozemku parc.č. 239/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava, za účelem konání kulturní akce „Sdílko Poruba 

2022“ na Alšově náměstí v Ostravě – Porubě, dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. 

Jedná se o pop up expozici modulárních kontejnerů společnosti KOMA Modular s.r.o., které budou sloužit 

jako dočasný prodejní prostor pro živnostníky a obchodníky a zároveň jako komunikační platforma projektů, 

které připravuje a realizuje městský obvod Poruba. Projekt je zaměřen na podporu drobného podnikání. 

Termín akce: 16. – 30.08.2022 

Termín zvláštního užívání: od 11.08.2022 do 01.09.2022 

Rozsah zvláštního užívání: Chodník při místní komunikaci III. třídy č. 4c Alšovo náměstí, na pozemku 

parc.č. 239/1 v k.ú. Poruba, obec Ostrava. 

V předmětné věci - za účelem instalace a deinstalace kontejnerů je vedeno rovněž správní řízení ve věci 

úplné uzavírky Alšova náměstí ve dnech 12.08.2022 a 01.09.2022 dle § 24 zákona o pozemních 

komunikacích. 

Zodpovědná osoba za SMO, městský obvod Poruba:  

Bc. Pavlína Polášková, tel.: 720 735 368, e-mail: ppolaskova@moporuba.cz  

Pro zvláštní užívání místních komunikací stanoví silniční správní úřad tyto podmínky: 

1. V rámci zvláštního užívání vjedou v nezbytně nutném rozsahu automobily s nosností do 3,5 t za 

účelem vyložení a naložení ozvučovací techniky a ostatního technického zabezpečení stánků.   

http://www.poruba.ostrava.cz/
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2. Po ukončení akce bude proveden úklid všech používaných ploch, místních komunikací.  

3. Vozidla technického zabezpečení akce budou najíždět na zpevněné plochy a chodníky v místě 

snížených obrub, v rozsahu nezbytně nutném, budou dbát na bezpečnost chodců a na bezpečnost 

provozu na místních komunikacích. 

4. Pořadatelé zajistí bezpečný průchod chodců, osob na chodníku celkové šířky nejméně 1,5 m včetně 

bezpečnostních odstupů. 

 

5. Vozidla nebudou parkovat na komunikacích pro pěší. 

6. Toto povolení bude po dobu akce u pořadatele, zodpovědné a kontaktní osoby k dispozici 

kontrolním orgánům. 

 

K žádosti byly doloženy tyto podklady pro vydání rozhodnutí: 

Mapka, schválený projekt přechodného dopravního značení, souhlas SMO – městského obvodu Poruba, za 

vlastníka místních komunikací III. a IV. třídy ze dne 25.07.2022 (pověřen vedoucí odboru dopravy a údržby 

komunikací – pověření č. 45/2022 ze dne 03.01.2022) 

 

Odůvodnění 

Dne 21.07.2022 obdržel silniční správní úřad od žadatele: statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, 

IČ: 00845451, odbor kultury a prezentace, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava, žádost o zvláštní užívání 

částí místních komunikací za účelem konání kulturní akce “Sdílko Poruba 2022“ na Alšově náměstí 

v Ostravě – Porubě. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Silniční správní úřad dne 25.07.2022 oznámil známým 

účastníkům řízení zahájení správního řízení. Vzhledem k tomu, že k žádosti byly doloženy požadované 

náležitosti, určil silniční správní úřad usnesením lhůtu pro podání námitek, připomínek a důkazů a lhůtu pro 

seznámení se s podklady rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě účastníci řízení neuplatnili návrhy a námitky a 

rovněž ve stanovené lhůtě se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili. 

Podmínkami uvedenými v tomto rozhodnutí silniční správní úřad sleduje ochranu pozemní komunikace před 

případnými nežádoucími důsledky, které by mohly být se zvláštním užíváním na místní komunikaci spojeny. 

Shora uvedenými podmínkami správní orgán dále sleduje bezpečnost chodců.  

 

Zdejšímu silničnímu správnímu úřadu je situace v místě zvláštního užívání místní komunikace dostatečně 

známá, nepovažoval tedy za hospodárné a účelné nařídit místní šetření nebo ústní jednání ve věci. Toto 

konstitutivní rozhodnutí bylo vydáno po zjištění, že podaná žádost je důvodná a dále s ohledem na 

skutečnost, že povolení zvláštního užívání místní komunikace za účelem konání kulturní akce “Sdílko 2022“ 

je při znalosti místních poměrů z hlediska ochrany místních komunikací a bezpečnosti chodců únosné. 

Vzhledem k výše uvedenému bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. 

 

Jelikož žádost obsahovala všechny náležitosti požadované zákonem o pozemních komunikacích včetně 

předchozího souhlasu vlastníka komunikace, silniční správní úřad rozhodl za podmínek uvedených ve 

výroku tohoto rozhodnutí.  

 

Účastníci řízení (podle § 27 odstavce 1 správního řádu): 

Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba, odbor kultury a prezentace, Klimkovická 55/28, 708 56 

Ostrava, jako žadatel 

 

Účastníci řízení (podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu): 

SMO – městský obvod Poruba, Klimkovická 28/55, 708 56 Ostrava, za vlastníka místních komunikací 

Poučení účastníků  

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 81 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů 

ode dne jeho doručení k odboru dopravy Magistrátu města Ostravy, podáním učiněným prostřednictvím 

odboru dopravy a údržby komunikací Úřadu městského obvodu Poruba Statutárního města Ostravy. 

http://www.poruba.ostrava.cz/
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Odvolání bude postoupeno Magistrátu města Ostravy odboru dopravy. 
 

Patnáctidenní lhůta pro podání odvolání začne plynout dnem následujícím ode dne doručení písemnosti 

adresátovi, přičemž v případě, kdy adresát nebyl při doručování písemnosti zastižen, a písemnost byla 

uložena na poště, se podle ustanovení § 24 odst. 1 správního řádu, pokládá písemnost za doručenou 

desátým dnem od data uložení. Pokud adresát odmítne převzetí písemnosti nebo neposkytne potřebnou 

součinnost, nezbytnou k řádnému doručení, ačkoliv byl řádně poučen o právních důsledcích svého odmítnutí, 

pak dle ustanovení § 24 odst. 4 správního řádu se písemnost pokládá za doručenou dnem, kdy k 

neúspěšnému pokusu o doručení došlo. 

 

Pokud je rozhodnutí zasláno cestou datové zprávy do datové schránky a tato datová zpráva není ve lhůtě 10 

dnů od dodání datové zprávy do datové schránky příjemce, aniž by se do schránky přihlásila osoba, která má 

s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu (dle § 17 odst. 4 zákona č. 300/2008 

Sb., v platném znění) vyzvednuta, pak považuje se tato zpráva jako doručena fikcí. 

 

V souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný 

účinek. Podle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu, musí mít podané odvolání náležitosti uvedené v 

ustanovení § 37 odst. 2 správního řádu, tedy z něj musí být patrno, kdo odvolání činí, proti kterému 

rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy. Odvolání 

se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal vždy správnímu orgánu, a aby 

každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní 

orgán na náklady odvolatele. 

 

Rozhodnutí je vykonatelné po nabytí právní moci. 

   

 

 

 

Bc. Lenka Bojdová 

oprávněná úřední osoba 

podepsáno elektronicky 

 

 

Ve smyslu ust. § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, je žadatel osvobozen od úhrady správního poplatku. 

 

 

 

ROZDĚLOVNÍK: 

 

Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 1 správního řádu): 

Statutární město Ostrava - Úřad městského obvodu Poruba, IČ: 00845451, odbor kultury a prezentace, 

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava, doručeno vnitřní poštou 

 

Účastníci řízení (podle ust. § 27 odst. 2 a 3 správního řádu): 

SMO – městský obvod Poruba, Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava, odbor dopravy a údržby komunikací – 

pověřen vedoucí odboru, doručováno vnitřní poštou 

 

Ostatní: 

SMO - Městská policie Ostrava, ředitelství, Nemocniční 3328/11, 702 00 Ostrava, doručováno do DS 

 

Dále obdrží: 

SMO – ÚMOb Poruba, odbor finanční a ekonomický, p. Petra Delongová 
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