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Klasifikace informací: Neveřejné  

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 a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen zákon o silničním provozu), jako věcně a místně příslušný správní úřad na základě návrhu majetkového 
správce silnice I/56 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, správy Ostrava, Mojmírovců 5, 
709 81  Ostrava – Mariánské Hory zast. spol. RSE Project, s.r.o., IČ 29398266, se sídlem Ruská 83/24, 
703 00  Ostrava-Vítkovice (dále v textu jen navrhovatel) v souladu s § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním 
provozu a po projednání předloženého návrhu místní úpravy provozu s příslušnou policií ČR pod čj. KRPT-
298105-2/ČJ-2022-0700DP 

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 obci Frýdek-Místek a Baška. 

Jedná se o návrh místní úpravy provozu na silnici I/56 v úseku od mimoúrovňové křižovatky s dálnicí 

D48 (MÚK Frýdlantská) v k.ú. Místek, až po průsečnou křižovatku s místní komunikací v k.ú. Kunčičky 
u Bašky (km 55,50 – 56,11), který byl vyvolán koordinací dopravního značení mezi dvěma sousedními 
stavebními akcemi, a to výstavbou D48 Frýdek-Místek, obchvat a instalací lanových svodidel na silnici I/56 
v úseku Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí. 
V rámci návrhu dojde k odstranění dopravního omezení pro levý jízdní pruh na příjezdu k nové okružní 
křižovatce MUK D48 EXIT 48 Frýdek-Místek – jih od Frýdlantu nad Ostravicí, který po zprovoznění stavby 
obchvatu Frýdku-Místku slouží jako řadicí pruh pro nájezd na dálnici D48 ve směru Brno, Ostrava. S ohledem 
na provádění zařazovacích manévrů v témže místě, je dále navrženo před okružní křižovatkou snížení 
rychlosti na 50km/h. 

Čj.: MSK  13894/2023 
Sp. zn.: DSH/31297/2022/Jan 
 280.4 S5 
Vyřizuje: Ing. Patrik Janota 
Odbor: Odbor dopravy 
Telefon: 595 622 900 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 25. 1. 2023 

Veřejná vyhláška 

N á v r h  o p a t ř e n í  o b e c n é  p o v a h y  
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích  

Silnice I/56 k.ú. Místek a k.ú. Kunčičky u Bašky 



 Čj.: MSK  13894/2023 Sp. zn.: DSH/31297/2022/Jan 
 

 

 
2/3 

Tel.: 595 622 222 IČ: 70890692 

 

  
Fax: 595 622 126 DIČ: CZ70890692  
ID DS: 8x6bxsd Č. účtu: 1650676349/0800   www.msk.cz 
 

 
Klasifikace informací: Neveřejné  

Ve směru příjezdu k okružní křižovatce MUK D48 EXIT 48 Frýdek-Místek – jih od Frýdku-Místku, je upravena 
taktéž maximální dovolená rychlost na 50 km/h za značkou IZ4b Konec obce s ohledem na blízké snížení 
počtu jízdních pruhů (100m) a blízký vjezd do okružní křižovatky (160m). Původní značení B20a (70 km/h) 
po obou stranách vozovky bude odstraněno a nahrazeno značkou B20a (50 km/h). Za okružní křižovatkou ve 
směru na Frýdlant nad Ostravicí je navržen přesun dopravní značky B20a (70 km/h) do polohy odpovídající 
požadované minimální vzdálenosti mezi svislými dopravními značkami. Současně dojde k odstranění 
duplikovaného omezení rychlosti před křižovatkou s místními komunikacemi v k.ú. Kunčičky u Bašky. 
 
 
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. 

Oznámení o lhůtě 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje v souladu s ustanovením § 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 

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením 
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí, 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke 
správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění; po uplynutí lhůty bude vydáno opatření obecné 
povahy. K později uplatněným připomínkám nebo námitkám se nepřihlíží a zmeškání úkonů nelze prominout. 
 
Do podkladů lze nahlédnout v sídle krajského úřadu Moravskoslezského kraje – 28. října 117, 702 18 
Ostrava, kancelář č. E 107 (každý pracovní den – pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin, úterý a čtvrtek 

od 8:00 do 14:30 hodin a v pátek od 8:00 do 13:00 hodin, nejlépe po předchozí telefonické domluvě na tel. 
č.: 595 622 900). 

 
 
 
Ing. Patrik Janota 
referent pro silniční hospodářství „otisk razítka“ 
odboru dopravy 
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Příloha 

Návrh dopravního značení (1x situační výkres, Název akce: 22101-I/56 Frýdek-Místek, dopravní značení 
v úseku obchvat FM a projektem lanových svodidel, vypracováno spol. RSE Project s.r.o., stupeň RDS, 
10/2022) 
 
 
 
 
 
Návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen nejméně 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, správa Ostrava – ID DS: zjq4rhz 
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, OSDP Ostrava – ID DS: n5hai7v 

 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

4. Magistrát města Frýdku-Místku – ID DS: w4wbu9s 
5. Obecní úřad Baška – ID DS: g5vbzq5 
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