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Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy 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 a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 77 odst. 1 
písm. b) zákona o silničním provozu, v řízení o opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě návrhu 
spol. Značky Morava, a.s., IČ 25865871, se sídlem Brantice 430, 793 93 Brantice zast. na základě plné moci 
spol. SEKNE spol. s r.o., IČ 62363701 se sídlem Hamerská 12, 772 00 Olomouc 

vydává toto opatření obecné povahy 

kdy v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu 

stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 

Toto stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/56 je vydáno v souvislosti s realizací stavby „I/56 okres 
Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel“. Předmětem stanovení přechodné úpravy je umístění přechodného 
dopravního značení na sil. č. I/56 a navazujících komunikacích dle Příloh č. 1 až 5, které jsou nedílnou součástí 
tohoto OOP. 

Čj.: MSK 102385/2021 
Sp. zn.: DSH/18401/2021/Sko 
 280.4 S5   N 
Vyřizuje: Ing. Marek Skoblej 
Odbor: Odbor dopravy 
Telefon: 595 622 573 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 08. 09. 2021 

Veřejná vyhláška 

Opatření obecné povahy  

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Silnice č. I/56 v úseku Baška – Frýdlant nad Ostravicí 
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Místo silnice č. I/56; km cca 56,545 – 65,632 provozního staničení silnice 
vč. přilehlých komunikací 

postupné omezování rychlých jízdních pruhů za současného snížení 
nejvyšší povolené rychlosti v dotčeném úseku silnice 

Termín od 13. 09. 2021 do 15. 12. 2021 

Zodpovědná osoba za 
zabezpečení a organizaci akce 

Jaromír Richtár, tel. 724 242 135 

Značky Morava a.s., Brantice 430, 793 93 Brantice 

Stanovení PDZ  Viz. Příloha č. 1 až 5 

Výkresy „I/56 okres Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel – 
přechodné dopravní značení“ úseky 1 až 5 
zpracovatel Bc. Martin Bodlák; 10. 08. 2021 

Pro umístění přechodného dopravního značení stanoví zdejší úřad tyto podmínky: 

1. Žadatel provede označení silnice přechodným dopravním značením dle Přílohy č. 1 až 5 a podmínek 
tohoto opatření. 

2. Navržené dopravní značení číslo B21a – Zákaz předjíždění, bude umístěno jen v úsecích 
silnice číslo I/56 s protisměrným provozem vedeným ve dvou jízdních pruzích, tj. 
v uzavírce v uspořádání jízdních pruhů 1 + 1, nikoli v úsecích s „neomezeným“ provozem 
ve dvou jízdních pásech, resp. čtyř jízdních pruzích v uspořádání jízdních pruhů 2 + 2.  

DZ číslo B20a /50 km/hod./ bude doplněno DZ číslo B21a. 

3. V dotčených úsecích silnice číslo I/56 bude zneplatněna stávající místní úprava provozu stanovující 
nejvyšší dovolenou rychlost na 70 km/hod., resp. informující o nejvyšší dovolené rychlosti vozidel 
na 90 km/hod. (pozn. symbol DZ B20a /90km/hod./ na velkoplošných dopravních značkách). 

4. Termín realizace stavby „I/56 okres Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel“ bude zkoordinován 
s termínem realizace staveb „Silnice I/56 Frýdek-Místek – Pstruží“ a „D48 Frýdek– Místek obchvat, 
I. etapa“ tak, aby nedošlo ke vzájemné kolizi uzavírek PK. Nedojde ke kolizi navržené PÚP s případnou 
PÚP jiných staveb, či částí předmětné stavby, tj. postup prací na dílčích částech stavby nebo jiných 
stavbách v dotčených úsecích PK bude zkoordinován. 

5. Budou dodrženy veškeré ostatní podmínky vyplývající ze stanoviska Krajského ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, dopravního inspektorátu Frýdek-Místek č. j. KRPT-176105-2/ČJ-2021-070206 
ze dne 06. 09. 2021. 

6. Dopravní značení bude umístěno jen na dobu nezbytně nutnou. 

7. Dopravní značení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými podmínkami 
pro umisťování dopravního značení. 

8. Trvalé dopravní značení (místní úprava provozu), které bude v rozporu s přechodným dopravním 
značením, bude dočasně zneplatněno, tj. zakryto nebo přeškrtnuto páskou s oranžovo-černým pruhem, 
kdy uvedeným způsobem nelze zrušit platnost značky upravující přednost. 

9. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření 
ve funkčním stavu, v čistotě, a dbát na jeho správné umístění. Bude zajištěna jeho funkce, včasná 
viditelnost, rozpoznatelnost vč. zajištění proti nepříznivým vlivům povětrnostních podmínek. 
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10. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající uvedeno 
do původního stavu tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost ani plynulost silničního provozu. Pokud 
si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá další úpravu nebo doplnění dopravního značení, 
zajistí ji žadatel podle pokynů zdejšího úřadu či policie. 

11. Žadatel je povinen nahlásit zahájení dopravního omezení na Národní dopravní informační centrum 
/NDIC/, Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz – Jana Petrášová tel.  596 663 556, mailem 
jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 596 663 550-3.  

12. V případě, že dojde ke změně (upřesnění) termínu stanoveného v tomto opatření, bude žadatel 
informovat všechny dotčené orgány (viz. Rozdělovník) a současně tuto informaci bezodkladně sdělí  
na Národní dopravní informační centrum (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz (Jana 
Petrášová tel. 596 663 556, e-mail: jana.petrasova@rsd.cz nebo ndic@rsd.cz; tel. 596 663 550-3). 

Odůvodnění 

Toto opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, konkrétně 
na sil. I/56 v úseku Baška – Frýdlant nad Ostravicí km cca 56,545 – 65,632 provozního staničení silnice 
a přilehlých komunikacích bylo vydáno na základě návrhu žadatele – spol. Značky Morava, a.s., IČ 25865871, 
se sídlem Brantice 430, 793 93 Brantice zast. na základě plné moci spol. SEKNE spol. s r.o., IČ 62363701 
se sídlem Hamerská 12, 772 00 Olomouc, který byl zdejšímu správnímu orgánu doručen dne 11. 08. 2021 
pod č. j. MSK 102385/2021.  

Shora uvedené podání bylo označeno jako „Žádost o stanovení PDZ a povolení uzavírky“. Spolu s žádostí 
o stanovení PDZ žadatel zdejšímu správnímu orgánu současně doručil žádost o povolení uzavírky, plnou moc 
k zastupování, harmonogram stavebních prací a návrh PDZ pro úseky 1 až 5. 

Shora uvedené podání zdejší správní orgán v souladu s ust. § 37 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů, souhrnně vyhodnotil podle svého skutečného obsahu, bez ohledu na to, jak bylo 
toto označeno, a to jako návrh stanovení PDZ na silnici č. I/56, přičemž tímto Stanovením považuje zdejší úřad 
shora uvedené podání za vyřízené. 

Na základě podaného návrhu se zdejší správní orgán přípisem č. j. MSK 103994/2021 ze dne 17. 08. 2021 
obrátil v souladu s ustanovením ust. § 77 odst. 2 písm. b) a odst. 3 zákona o silničním provozu na dotčený 
orgán – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravní inspektorát Frýdek-Místek, s žádostí 
o stanovisko k předloženému návrhu. 

Uvedený návrh stanovení PDZ byl ze strany žadatele následně doplněn dne 20. 08. 2021 pod č. j. 
MSK 105467/2021, a to konkrétně o souhlasné vyjádření majetkového správce silnice č. I/56 - Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, Správy Ostrava, zn. RSD-511979/2021-2 ze dne 17. 08. 2021 a souhlasné vyjádření obce Baška, 
zn. OUB/3533/2021 ze dne 19. 08. 2021. 

Souhlasné vyjádření Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, dopravního inspektorátu Frýdek-
Místek č. j. KRPT-176105-2/ČJ-2021-070206 ze dne 06. 09. 2021 zdejší správní orgán obdržel dne 07. 09. 2021 
pod č. j. MSK 111879/2021. 

Oproti předloženému návrhu stanovení PDZ s termínem od 01. 09. 2021, bylo předmětné PDZ zdejším 
správním orgánem stanoveno, s ohledem na doložený harmonogram prací, a to od 13. 09. 2021. Uvedené 
datum bylo stanoveno i s ohledem na plánované odstranění PDZ ze silnice č. I/56 v místě dočasného sjezdu 
za MÚK Frýdlant n. O. vlevo ve směru staničení silnice. 
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Jelikož zdejší správní orgán neshledal důvody, které by bránily vydání tohoto opatření obecné povahy, 
přistoupil k jeho vydání za použití právních ustanovení shora uvedených. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona 
o silničním provozu zdejší správní orgán nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby 
k podání připomínek a námitek.  

Poučení 

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

Ing. Libor Částka  
vedoucí oddělení silničního hospodářství 

 

Přílohy 

Příloha č. 1  
„I/56 okres Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel – přechodné dopravní značení“ úsek 56,545 – 58,712 
Příloha č. 2  
„I/56 okres Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel – přechodné dopravní značení“ úsek 58,972 – 60,350 
Příloha č. 3  
„I/56 okres Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel – přechodné dopravní značení“ úsek 60,358 – 64,142 
Příloha č. 4  
„I/56 okres Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel – přechodné dopravní značení“ úsek 64,150 – 65,317 
Příloha č. 5  
„I/56 okres Frýdek-Místek, instalace lanových svodidel – přechodné dopravní značení“ úsek 65,391 – 65,632 
Příloha č. 6 
Stanovisko PČR DI F-M č. j. KRPT-176105-2/ČJ-2021-070206 ze dne 06. 09. 2021 (pouze pro žadatele) 
 

Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno 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: 

Po vyznačení údajů a uplynutí lhůty vyvěšení žádáme Obecní úřad Baška, Obecní úřad Metylovice a Městský 
úřad Frýdlant nad Ostravicí o navrácení veřejné vyhlášky zpět zdejšímu správnímu orgánu. 
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Rozdělovník (datovou schránkou) 

1. Značky Morava, a.s., IČ 25865871, se sídlem Brantice 430, 793 93 Brantice zast. na základě plné moci 
spol. SEKNE spol. s r.o., IČ 62363701 se sídlem Hamerská 12, 772 00 Olomouc  

2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava  
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, dopravní inspektorát Frýdek-Místek, Beskydská 2061, 738 19 

Frýdek-Místek 
 

S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

4. Krajský úřad MSK, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – ZDE 
5. Obecní úřad Baška, Baška 420, 739 01 Baška 
6. Obecní úřad Metylovice, Metylovice 495, 739 49 Metylovice 
7. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 


		2021-09-08T12:32:11+0000
	Not specified




