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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 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 žádosti 
společnosti Metrostav a.s., IČ 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00  Praha 8, zast. společností 
SEKNE, spol. s r.o., IČ 62363701, se sídlem Hamerská 304/12, 772 00  Olomouc (dále jen žadatel) ze dne 
12. 6. 2020 a po projednání návrhu přechodné úpravy provozu s dotčenými orgány v souladu s § 77 odst. 3 
zákona o silničním provozu, v návaznosti na § 77 odst. 5 téhož zákona 

vydává toto opatření obecné povahy 

a dle § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu 

stanoví přechodnou úpravu provozu na silnici č. I/48 

Předmětem stanovení přechodné úpravy je umístění přechodného dopravního značení a zařízení (viz příloha) 

na silnici I/48 v katastru obce Rybí, které bude použito pro zajištění bezpečnosti silničního provozu na sil. I/48 
v souvislosti s uzavírkou dálnice D48 po zprovoznění mostu ev.č. 48-018 3 před obcí Libhošť v rámci realizace 
stavby „D48 Rybí – MÚK Rychaltice“. Na silnici I/48 bude vždy zachován obousměrný provoz v jednom jízdním 
pruhu pro každý směr jízdy a bude navazovat na právě probíhající dopravní opatření na navazujícím dálničním 
úseku dle postupu stavebních prací a dle přiložených situací dopravního značení. 

Čj.: MSK  78258/2020 
Sp. zn.: DSH/16973/2020/Jan 
 280.4 S5   N 
Vyřizuje: Ing. Patrik Janota 
Telefon: 595 622 900 
Fax: 595 622 126 
E-mail: posta@msk.cz 
Datum: 25. 6. 2020 

Veřejná vyhláška 

Opatření obecné povahy  

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Silnice I/48 Rybí 
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Místo: silnice I/48, Rybí, km 21,600 silničního staničení 

Termín: 1. 7. 2020 – 26. 12. 2020 
 

Osoba odpovědná za 
zabezpečení a organizaci akce 

Zástupce společnosti Metrostav a.s. 
Ing. Miroslav Šenk, tel. 724 594 788 

 
 

Pro umístění dopravního značení stanoví zdejší úřad tyto podmínky: 

1. toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích není použitelné samostatně, ale 
pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce navazujícího úseku dálnice D48, které je 
v předmětné věci oprávněno vydat Ministerstvo dopravy, 

2. dopravní značení bude provedeno dle odsouhlasené přílohy dopravního značení, 

3. umístění dopravního značení bude provedeno v souladu se stávajícím dopravním značením dle platných 
zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní situace, 

4. jednotlivá dopravní omezení budou postupně měněna dle postupu stavebních prací a dle 
odsouhlasených příloh dopravního značení, 

5. budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Policie ČR, Krajského ředitelství policie MSK, 

Dopravního inspektorátu Nový Jičín ze dne 11. 6. 2020, čj. KRPT-32731-25/ČJ-2020-070406, které je 
přílohou pro žadatele, 

6. budou dodrženy podmínky uvedené ve stanovisku Ředitelství silnic a dálnic ČR čj. 54220/S1132/20/Ku, 
Spis.zn.: D48 Rybí – MÚK Rychaltice  ze dne 8. 6. 2020, které je přílohou pro žadatele, 

7. umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými 
podmínkami pro umísťování dopravního značení, 

8. stanovenou úpravu dopravního značení zajistí žadatel, 

9. žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení po celou dobu dopravního opatření ve 
funkčním stavu, v čistotě, a dbát na jeho správné umístění. 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, 

10. Žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na silnici bude zahájeno nebo ukončeno v jiných 

termínech, než je uvedeno v tomto stanovení, aby tuto informaci sdělil bezodkladně 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. 

 

mailto:jana.petrasova@rsd.cz
mailto:ndic@rsd.cz
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Odůvodnění 

Toto rozhodnutí bylo vydáno na základě žádosti ze dne 12. 6. 2020, kterou podal žadatel. K dnešnímu dni 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje shromáždil všechny podklady pro vydání stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích formou opatření obecné povahy. Zejména pak žádost, plnou moc pro 
zastupování, výkresy dopravního značení, vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie MSK, územního 
odboru Nový Jičín, dopravního inspektorátu, čj. KRPT-32731-25/ČJ-2020-070406 ze dne 11. 6. 2020 
a vyjádření majetkového správce silnice I/48 Ředitelství silnic a dálnic ČR čj. 54220/S1132/20/Ku, spis.zn.: 
D48 Rybí – MÚK Rychaltice ze dne 8. 6. 2020. Při respektování podmínek stanovených zdejším úřadem 
a podmínek uvedených ve výše uvedených vyjádřeních Ředitelství silnic a dálnic ČR a Policie ČR bylo 
s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu žádosti vyhověno v plném rozsahu. Podklady 
pro vydání stanovení jsou součásti spisové dokumentace, která je uložena u Krajského úřadu 
Moravskoslezského kraje. 
 

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 „otisk úředního razítka“ 

Za správnost vyhotovení 
Ing. Patrik Janota 

 
 
 
Příloha 
Odsouhlasená výkresová dokumentace dopravního značení 
 
 
Příloha pro žadatele 
Odsouhlasená výkresová dokumentace dopravního značení 
Stanovisko Policie ČR, Krajského ředitelství policie MSK, Dopravního inspektorátu Nový Jičín ze dne 
11. 6. 2020, čj. KRPT-32731-25/ČJ-2020-070406 
Stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR čj. 54220/S1132/20/Ku, Spis.zn.: D48 Rybí – MÚK Rychaltice  ze dne 
8. 6. 2020 
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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: 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 

1. SEKNE, spol. s r.o., IČ 62363701 – ID DS: nppsei2 
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava – ID DS: zjq4rhz 
3. Policie ČR, Krajské ředitelství policie MSK, územní odbor Nový Jičín, DI – ID DS: n5hai7v 
4. Ministerstvo dopravy – ID DS: n75aau3 

 
S žádostí o vyvěšení na úřední desce: 

5. Obec Rybí – ID DS: 63wbndj 
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