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Veřejná vyhláška

Návrh opatření obecné povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
sil. I/56 v obci Ostravice

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, vykonávající podle § 29 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), 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
spol. STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Sever, IČ 60838744, Polanecká 827, 721 08 OstravaSvinov (dále jen navrhovatel) v souladu s § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu
zveřejňuje návrh opatření obecné povahy
podle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve věci
stanovení místní úpravy provozu související s realizací rozšíření stávající silnice č. I/56 o levé odbočovací pruhy
v rámci právě probíhající stavby „MK V PROJEKTU DOLNÍ OSTRAVICE UR 7.5 – KOMUNIKACE HOTEL, Napojení
MK na silnici I/56“ v rozsahu stavebního objektu SO 101 – Napojení MK na silnici I/56 (ROZŠÍŘENÍ SILNICE
I/56). Předložený návrh stanovení místní úpravy provozu navazuje na pravomocné stavební povolení Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje, č. j. MSK 65876/2018 ze dne 22.05.2018, v rámci kterého bylo povoleno
rozšíření stávající silnice č. I/56. Předloženým návrhem stanovení nové místní úpravy provozu dochází
k naplnění jedné z podmínek předmětného stavebního povolení.
Stanovení dopravního značení je promítnuto v přiloženém situačním výkresu dopravního značení. Předmětem
návrhu je stanovení nového vodorovného a svislého dopravního značení pouze na silnici č. I/56, která je
v působnosti zdejšího správního orgánu.
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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 možnost vyjádřit se k návrhu opatření obecné povahy.
Silnice č. I/56 v obci Ostravice, provozní staničení silnice cca km 67,85 až
68,10; k. ú. Ostravice 1

Místo
Zodpovědná osoba za
zabezpečení a organizaci akce

Zástupce STRABAG a.s., Ing. Zdeněk Kočí, tel. 602 574 357

Stanovení DZ

Viz. Příloha č. 1 – Situace dopravního značení

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 ode dne zveřejnění návrhu k podávání písemných
odůvodněných námitek k výše uvedenému návrhu opatření obecné povahy.

Odůvodnění
Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy obdržel dne 26.07.2022 pod č. j. MSK 102557/2022
podání spol. spol. STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Sever, IČ 60838744, Polanecká 827, 721 08
Ostrava-Svinov obsahující návrh stanovení místní úpravy provozu na sil. č. I/56 související s rozšířením
předmětné silnice. Uvedený návrh byl ze strany žadatele doplněn dne 01.08.2022 pod č. j. MSK 104741/2022.
Spolu s návrhem stanovení místní úpravy provozu bylo předloženo souhlasné vyjádření Krajského ředitelství
policie Moravskoslezského kraje, odboru služby dopravní policie podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona
o silničním provozu Čj.: KRPT-130733-1/ČJ-2019-0700DP ze dne 16.07.2019.
Zdejší správní orgán shledal předložený návrh ve věci stanovení trvalého dopravního značení jako důvodný, kdy
předložené dopravní značení je navrženo v souladu s ust. § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu, v takovém
rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na předmětné
pozemní komunikaci. S ohledem na výše uvedené zdejší správní orgán přistoupil ke zveřejnění shora
uvedeného návrhu.
Zveřejněním tohoto návrhu opatření obecné povahy zdejší správní orgán splňuje svou povinnost, kdy v souladu
s ust. § 172 správního řádu určil lhůtu 30 dnů od zveřejnění návrhu k podávání písemných odůvodněných
připomínek a námitek k tomuto návrhu OOP. Podklady pro stanovení místní úpravy provozu jsou součástí
spisové dokumentace, která je uložena u zdejšího úřadu.
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Poučení
Návrh opatření obecné povahy zveřejní příslušný správní orgán na úředních deskách obecních úřadů v obcích,
jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká. Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn
nejméně po dobu 15 dnů.
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 116 (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
573).

Ing. Marek SKOBLEJ
referent pro silniční hospodářství

Přílohy
Příloha č. 1 – Situace dopravního značení
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 – Obecní úřad Ostravice
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 Ostravice o navrácení veřejné
vyhlášky zpět zdejšímu správnímu orgánu, doručením do jeho datové schránky.

Rozdělovník

(doručení do datové schránky)

1. STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Oblast Sever, IČ 60838744, Polanecká 827, 721 08 OstravaSvinov; ID DS: 8yuchp8
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, IČ 65993390, Mojmírovců 597/5, 709 81 Ostrava – Mariánské
Hory, ID DS: zjq4rhz
3/4
Tel.: 595 622 222
Fax: 595 622 126
ID DS: 8x6bxsd

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Č. účtu: 1650676349/0800

www.msk.cz

Čj.: MSK 105289/2022

Sp. zn.: DSH/19096/2022/Sko

3. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby dopravní policie; ID DS: n5hai7v
4. Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor regionálního rozvoje a stavební úřad, Náměstí 3, 739 11
Frýdlant nad Ostravicí, ID DS: 7fvbegw
S žádostí o vyvěšení na úřední desce:
5. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor vnitra a krajský živnostenský úřad – ZDE
6. Obecní úřad Ostravice, č.p. 577, 739 14 Ostravice, ID DS: 5a3bb7q
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