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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 40797/2022/bojd 
Sp. zn.: S POR 40459/2022/5 

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

 

 

ROZHODNUTÍ č. 104/2022 
 

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 

úplnou uzavírku místní komunikace III. třídy č. 4c Alšovo náměstí v Ostravě – Porubě (pravá část 

Alšova náměstí ve směru jízdy k ul. 17. listopadu), 

za účelem instalace a deinstalace kontejnerů (modulů) v rámci akce „Sdílko Poruba 2022“ na Alšově 

náměstí v Ostravě – Porubě, dle § 24 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 uzavírky:  

12.08.2022 od 9:00 hod. do 19:00 hod. – montáž akce 

01.09.2022 od 9:00 hod. do 19:00 hod. – demontáž akce 

 

Ulice Hlavní třída nebude uzavírkou dotčena. 

V obou případech je potřeba uzavřít Alšovo náměstí a vymístit zde parkující vozidla. Důvodem je potřeba 

připravit a ustavit jeřáb, a za ním vždy auto s kontejnery (2 ks na každém autě), kdy jeřáb bude tyto 

kontejnery umisťovat na Alšově náměstí. Obyvatelé Alšova náměstí budou informováni vývěskou na dveřích 

domů, na informačním značení a dalšími informačními kanály MOb Poruba. V rámci přechodného 
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dopravního značení budou připraveny i zábrany pro chodce a pro instalaci a deinstalaci bude oslovena 

Městská policie. Je rovněž zajištěna bezpečnostní agentura. 

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

věci zvláštního užívání místních komunikací - chodníků Alšova náměstí ve dnech 11.08.2022 až 01.09.2022 

dle § 25 zákona o pozemních komunikacích. 

Zodpovědná osoba za SMO, městský obvod Poruba:  

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

Uzavírka se povoluje za následujících podmínek:  

1. Uzavírka se povoluje za účelem instalace a deinstalace konání kontejnerů (modulů) v rámci akce 

„Sdílko Poruba 2022“ na Alšově náměstí v Ostravě – Porubě a bude realizována na základě 

dopravního příkazu vydaného odborem dopravy a údržby komunikací ÚMOb Poruba, který 

stanovuje přechodnou úpravu provozu jako příslušný silniční úřad. Žadatel zajistí umístění 

dopravního značení a zařízení na základě stanovené přechodné úpravy provozu a odpovídá za jeho 

stav po dobu trvání uzavírky.  

2. Pracovník odpovědný za organizování a zabezpečení akce, za dodržení podmínek uvedených 

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

3. V rámci instalace a následně demontáže dočasného dopravního značení nesmí dojít k jakémukoliv 

poškození, zakrytí nebo odstranění stávajícího značení (týká se také vodorovného dopravního 

značení). 

 

4. Žadatel vhodnými opatřeními zabezpečí bezpečnost provozu na místních komunikacích, tj. v rámci 

akce nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti chodců nebo jiných účastníků silničního provozu. 

 

5. Toto povolení bude po dobu akce na místě konání u zodpovědné osoby k dispozici kontrolním 

orgánům. 

6. Po ukončení akce bude dočasné dopravní značení odstraněno a provoz vozidlové dopravy bude 

obnoven. 

 

K žádosti byly doloženy tyto podklady pro vydání rozhodnutí: 

Mapka, schválený projekt přechodného dopravního značení – projednáno v komisi OŘD dne 20.07.2022, č.j. 

KRPT-3994-193/ČJ-2022-070706, 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 úplnou uzavírku 

místní komunikace III. třídy č. 4c Alšovo náměstí v Ostravě – Porubě (pravá část Alšova náměstí ve směru 

jízdy k ul. 17. listopadu), za účelem instalace a deinstalace kontejnerů (modulů) v rámci akce „Sdílko Poruba 

2022“ na Alšově náměstí v Ostravě – Porubě. 

Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení ve věci dopravní uzavírky. Silniční správní úřad dne 

25.07.2022 oznámil známým účastníkům řízení a dotčenému orgánu 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. 

Toto rozhodnutí o povolení uzavírky bylo vydáno se souhlasným stanoviskem MŘ PČR-DI č.j. KRPT-3994-

193/ČJ-2022 ze dne 20.07.2022 k návrhu přechodného dopravního značení. Policie České republiky se 

v rámci uvedené komise vyjadřovala jakožto orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu. Dále bylo podkladem stanovisko vlastníka místní komunikace. K oběma shora 
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uvedeným stanoviskům silniční správní úřad přihlédnul. Dalšími uvedenými podmínkami tohoto rozhodnutí 

silniční správní úřad sleduje zajištění dopravní obslužnosti dané oblasti při současném akceptování faktu, že 

umístění modulů pro akci „Sdílko“ je možno provést pouze při uzavírce. Shora uvedenými podmínkami 

správní orgán sleduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Zdejšímu silničnímu 

správnímu úřadu je situace v místě plánované uzavírky 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 uzavírky částí místní 

komunikace III. třídy č. 4c Alšovo náměstí v rámci umístění modulů pro akci „Sdílko“ je při znalosti 

místních poměrů z dopravního hlediska 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. 

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 
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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 

 

Dotčené orgány: 

Policie ČR, MŘ- Dopravní inspektorát Ostrava, Výstavní 55, 703 49 Ostrava, ID DS: n5hai7v 

 

Ostatní: 

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

Policie ČR, Poruba1, Dělnická 392, 708 00 Ostrava, doručováno do DS 

Hasičský záchranný sbor, Martinovská 1622, 708 00 Ostrava, doručováno do DS  

Územní středisko záchranné služby, IČ: 48804525, Výškovická 40, 700 44 Ostrava, doručováno do DS   

 

Na vědomí: 

Ostravské komunikace, a.s., IČ: 25396544, Novoveská 25/1266, 709 00 Ostrava, ID DS: muut5qe 
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