
SPRÁVA SILNIC MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE, 
příspěvková organizace 

středisko Ostrava 

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava 

 

Informace 
K Rámcové smlouvě mezi MSK a SMO 

 

Datum konání: 18.06.2020 v 16:00 hodin 

 

Místo konání: zasedací místnost č. F 527 v budově MSK, 28.října 2771/117, 
Moravská Ostrava 

 

Přítomni: viz prezenční listina z jednání pracovní skupiny k majetkovým 
vztahům mezi MSK a SMO 

 

1) Rámcová smlouvy (RS) mezi MSK a statutárním městem Ostrava 

2) Informace o aktualizaci PD DSP „Nová Krmelínská a Mostní II“ (Napojení IVC jih) 
3) Okružní křižovatka sil II/477 a II/478 (Hrabová-Vratimov) informace o rozpracované DÚR, 

 

K bodu 1)  

- Zastupitelstvem SMO byl chválen dodatek č.1 RS  dne 18.05.2020. tento dodatek je 

před podpisem obou stran 

- Aktualizovaná RS řeší aktuálně 2+1 stavby:  

• II/478 Nová Krmelínská; 
• II/478 prodloužená Mostní II.etapa; 

• Severní spoj v Ostravě II.etapa, 

 

K bodu 2)  

II/478 Nová Krmelínská  
II/478 Mostní II.etapa  

K oběma stavbám 

- aktualizace PD DSP byla předána SSMSK 

- Podklady pro zahájení výkupu pozemků byly předány na oddělení majetku magistrátu 
SMO 06/2019 

- Informace o výkupu pozemků a návrh dalšího postupu bude řešen na jednání 
pracovní skupiny k majetkovým vztahům dne 10.6.2020 

- Probíhá inženýrská činnost (IČ) - vyřizování žádostí o vyjádření k projektovým 

dokumentacím DSP, bude následovat uzavírání smluv o přeložkách apod. Během 
měsíce června bude požádáno (SSMSK, p.o.), v součinnosti s SHB a.s., o prodloužení 
platnosti vydaného stavebního povolení na objekt SO 802 Rekultivace pro stavbu 

II/478 Nová Krmelínská a o prodloužení platnosti vydaného stavebního povolení na 
objekt SO SO 111.1 Napojení ulice Podnikatelské pr stavbu II/478 Mostní II.etapa. 

- Mezi SSMSK p.o. a odborem dopravy magistrátu SMO proběhla jednání o budoucím 
správcovství SO (stavebních objektů) obou uvedených staveb. Toto rozdělení je 
schváleno vedením města. 

- Na konci června proběhne schůzka se zpracovatelem PD k podmínkám jednotlivých 
správců sítí a zajištění smluv o přeložkách 
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- V důsledku vyhlášení krizové situace v souvislosti s pandemií COVID 19 došlo 
v několika případech k průtahům ve vyjádřeních vlastníků sítí i jiných institucí 
 

Napojení IVC Jih 

- Napojení IVC   (stavba mimo RS) MSK Odboru IaM předána PD DÚR 
k majetkoprávnímu řešení výkupu pozemků 

- IČ pro podání žádosti o vydání ÚR je navázána na výkup pozemků. 
 

 

K bodu 3) Okružní křižovatka sil II/477 a sil II/478 Hrabová – Vratimov, 

 

- Okružní křižovatka sil. II/477 a II/478 v Hrabové – Vratimov zpracovává se PD DÚR 
(dokončení k 31.12.2019), důvodem posunu termínu je nesouhlas správce kanalizace 
s vyústěním předčištěných dešťových vod do svého zařízení. (SmVaK) 

- Bylo zpracováno řešení se zaústěním přímo do Ostravice. Povodí Odry 
(vodohospodářská správa) nesouhlasí se zaústěním do Ostravice a doporučuje využít 
stávající kanalizaci SMVAKu. Toto potvrdilo i ředitelství Povodí Odry. 

- SSMSK musí svolat jednání, na kterém se budou řešit protichůdná vyjádření SMVAKu 

a Povodí Odry. 
- V souběhu s projektem okružní křižovatky probíhá po linii ČEZu projekt přeložky 

stožáru VN, který je v kolizi se stavbou. Dle informací zpracovatele projektu je 
stávající stožár posunut  mimo křižovatku a musí se ještě doplnit nový stožár, který je 
nutno umístit do pozemku parc. č. . Projektanti VN byli 
upozorněni na to, že uvedený pozemek je nepřístupný, dle jejich sdělení je přeložka 
bez zásahu do tohoto pozemku velmi obtížně (nákladně) řešitelná.  
 

 

 

 

 


