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Krajský úřad Moravskoslezského kraje vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, přenesenou působnost stanovenou mu § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), 
jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05  Praha 4 zast. spol. RSE Project s.r.o., IČ 29398266, se 
sídlem Ruská 83/24, 703 00  Ostrava – Vítkovice v souladu s § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu 
a po projednání předloženého návrhu místní úpravy provozu s příslušnou policií ČR 
 
zveřejňuje návrh opatření obecné povahy 
 
podle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád), 
spočívající ve stanovení místní úpravy provozu na silnici č. I/56 v úseku Baška – Frýdlant nad Ostravicí. 
 
Jedná se o umístění lanových svodidel na silnici I/56 (v úseku začínajícím za městem Frýdek-Místek a končícím 

mimoúrovňovou křižovatkou se silnicí II/483) z důvodu oddělení protisměrných jízdních pruhů a zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu. Začátek lanového svodidla je navržen v km 56,545 a konec v  místě zúžení 
z  čtyřpruhového uspořádání na dvoupruh v km 65,632. Součástí je úprava vodorovného a  svislého 
dopravního značení v celé délce řešeného úseku a zejména úprava organizace dopravy v místech dvou 
stávajících úrovňových křižovatek – vše dle přiložené výkresové dokumentace. 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje před vydáním stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích formou opatření obecné povahy v  souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, dává dotčeným 
osobám řízení před vydáním opatření obecné povahy, možnost vyjádřit se  k  návrhu opatření. 

Čj: MSK 147609/2018 
Sp. zn.: DSH/30414/2018/Jan 
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Vyřizuje: Ing. Patrik Janota 
Telefon: 595 622 900 
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Oznámení o lhůtě 
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s § 172 správního řádu, určuje všem dotčeným osobám 
a  vlastníkům nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s  výkonem vlastnického práva 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, lhůtu 30 dnů od zveřejnění návrhu k  podávání 
písemných odůvodněných připomínek a námitek k  výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy. 

Poučení 

Po uplynutí stanovené lhůty bude vydáno opatření obecné povahy. K  později uplatněným připomínkám nebo 
námitkám se nepřihlíží a zmeškání úkonů nelze prominout. 
 
 
 

Ing. Patrik Janota 
referent pro silniční hospodářství „otisk úředního razítka“ 
odboru dopravy a chytrého regionu 
 
 
 
 
Příloha 
 
Dokumentace dopravního značení 
 
 
 
Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje a na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření 
obecné povahy týká. 
 
Vyvěšeno dne: ……………                                                                        Sejmuto dne: …………… 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření: 
 
 
 
Rozdělovník 

1. RSE Project s.r.o., IČ 29398266 – ID DS: 2bca7pp 
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Správa Ostrava – ID DS: zjq4rhz 
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Frýdek-Místek, DI – ID DS: n5hai7v 
4. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, OSDP Ostrava – ID DS: n5hai7v 

 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

5. Magistrát města Frýdku-Místku – ID DS: w4wbu9s 
6. Obecní úřad Baška – ID DS: g5vbzq5 
7. Obecní úřad Metylovice – ID DS: ib8bncg 
8. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí – ID DS: 7fvbegw 
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