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středisko Ostrava 
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavba: Oprava povrchu silnice III/46614 Plesná, ul. Dobroslavická 
 
Věc: Oznámení o zahájení stavebních prací 
 
 
Sdělení k ohlášené stavbě č.j. SMO/034955/22/OD/Bře, které vydal Magistrát města Ostravy, 
odbor dopravy dne 12.1.2022. 
 
Na základě výše uvedeného sdělení dojde dne 13.7.2022 k zahájení realizace výše uvedené 
stavby. Předmětem stavby je oprava povrchu komunikace na ul. Dobroslavická v městské 
části Plesná vč. navazujícího objektu (propustku), a to v úseku mezi křižovatkou s ul. 26. 
dubna po křižovatku s ul. Zemědělská (okr. Opava). Samotná oprava vozovky bude spočívat 
jednak ve vyfrézování stávajících asfaltových vrstev vozovky (krytové vrstvy - obrusná a 
ložná) provedením recyklace těchto vrstev za studena a položení vrstev nových. Následně 
bude v celém úseku stavby provedena obnova vodorovného a svislého dopravního značení. 
V rámci propustku budou práce zahrnovat údržbové práce v podobě sanace čela a spodní 
stavby a opravy bezpečnostního zařízení (zábradlí) a zpevnění výtokové oblasti pomocí 
kamenné dlažby. Součástí opravy komunikace bude také zpevnění stávajícího svahu a paty 
násypu komunikace v km 1,020 – 1,108 kamennou rovnaninou společně s výměnou 
zádržného systému v podobě ocelových silničních svodidel, v souvislosti se zlepšením 
dopravní situace a obslužnosti provozované komunikace.  
 

Stavební práce budou prováděny za částečného omezení provozu na komunikaci, s kyvadlově 

řízeným provozem. V určitých fázi výstavby si však práce vyžádají úplnou uzavírku silnice 

III/46614 ul. Dobroslavická. Za uzavřený úsek ulice Dobroslavické bude doprava vedena po 

obousměrně vyznačené objízdné trase (ul. 26.dubna – Porubská – Zemědělská). Příjezd 

k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Dobroslavická a zároveň příjezd k nemovitostem na 
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dopravně slepých komunikacích napojených na ul. Dobroslavická bude obyvatelům umožněn, 

vyjma úseků a doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci v podobě recyklace podkladních 

vrstev vozovky, která je prováděna na celou šíři komunikace. V době pokládky nových 

živičných vrstev vozovky, která bude taktéž probíhat za úplné uzavírky ul. Dobroslavická, 

nebude příjezd umožněn vůbec a bude vyloučena také dopravní obsluha, resp. bude nutné 

respektovat aktuální stav pokládky asfaltových vrstev, o čemž bude zhotovitel dopředu 

občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd pouze na ul. Dobroslavická) v dostatečném 

časovém předstihu informovat prostřednictvím informačních letáků ve kterých budou 

uvedeny veškeré potřebné informace o délce a rozsahu samotného omezení. 

Stavební práce bude provádět odborná firma spol. STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, 
Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov. Zodpovědný stavbyvedoucí Pavel Vágner DiS, tel. 
+420 734 892 619. 
Na stavbě bude vykonávat technický dozor investora stavby SSMSK p.o., stř. Ostrava – Ing. 
Michal Jahn, tel. +420 603 417 821.  
 
  
Kontrolní dny na výše uvedené stavbě budou probíhat každé týden v pondělí v 9.00 hod. a to 
od 18.7.2022 se srazem účastníku před obecním úřadem. 
 
 
Rozdělovník: 
 
Magistrát města Ostravy, odbor dopravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava 
Obecní úřad Dobroslavice, Slezská 260/3A, 747 94 Dobroslavice 
Úřad městského obvodu Plesná, Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava-Plesná 
Obecní úřad Děhylov, Výstavní 17, 747 94 Děhylov 
Policie České republiky, Okresní ředitelství, dopravní inspektorát, Výstavní 55/705, 703 49 
Ostrava – Vítkovice 
Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4 
SMP Net s.r.o., Plynární 2748/6, 702 02 Ostrava – Moravská Ostrava 
GasNet, s.r.o., Varenská 2723/51, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava  

SMVaK a.s., 28.října 169, 709 45 Ostrava 
Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava – Moravská Ostrava 
CETIN a.s. – středisko Morava sever, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6 
SSMSK, p.o., středisko Ostrava, správní cestmistr Bc. Simona Pospíšilová 
SSMSK, p.o., ředitelství Ostrava, Ing. Marek Porošín  
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S pozdravem 
 
 
 
 

Ing. Marek Melichárek 
vedoucí střediska 
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