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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako příslušný správní orgán dle § 77 odst. 1b), zákona č. 361/2000 Sb.,
Zákon o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle §§ 171 – 174 zákona č.
500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů,
vydává opatření obecné povahy, kterým stanoví
přechodnou úpravu provozu na silnici I třídy č. I/48 (ul. Příborská), od křižovatky s ul. Luční po
mimoúrovňové křížení s silnicí č. II/478
Předmět úpravy
Stanovení přechodné úpravy silničního provozu a přechodného dopravního značení v rozsahu dle přílohy č. 1,
která jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. Stanovuje se uzavírka silnice č. I/48 směr FrýdekMístek, převedení dopravy do protisměru (směr Rychaltice), kde bude vedena v zúžených pruzích režimem
1+1. Maximální povolená rychlost bude v místě úpravy snížena na 30km/h.
Doba platnosti
Celkový termín 12. 4. 2021 až 1. 5. 2021
Odůvodnění
Potřeba stanovení přechodné úpravy provozu byla vyvolána zajištěním bezpečnosti provozu při pracích na
stavbě „D56 – Frýdek-Místek – připojení na D48“, dokončení připojení místní komunikace na sil. č. I/48 (ul.
Příborská) Návrh byl projednán s dotčenými orgány. Policie České republiky, dopravní inspektorát FrýdekMístek, s návrhem souhlasí, souhlas veden pod č.j.: KRPT – 59868-2/ČJ-2021-070206. Ředitelství silnic a
dálnic, správa Ostrava, s návrhem souhlasí, souhlas veden pod č.j.: 54220/S489/21/MK. Statutární město
Frýdek-Místek, jako obec, na jejímž zastavěném území má být povolena uzavírka a nařízena objížďka
s návrhem souhlasí, souhlas veden pod č.j.: MMFM 32023/2021.
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Poučení
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření
obecné povahy vydal. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje
příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo
námitek; opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení - § 77 odst. 5 zákona o provozu
na pozemních komunikacích. Proti opatření obecné povahy nelze podle ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu podat opravný prostředek.

Ing. Libor Částka
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Přílohy:
1. – Grafická příloha

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:

Žádost o vyvěšení na úřední desce:
Magistrát města Frýdek-Místek
Dále obdrží
Navrhovatel - SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 304/12, 77900 Olomouc, CZ
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, DI Frýdek-Místek
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