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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 ustanovením § 124, odstavce 4, písmena b), 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů /dále jen zákon o silničním provozu/, vydává jako věcně a místně příslušný správní úřad ve 
věci účastníka řízení:

1. COLAS CZ, a.s., IČ 26177005 se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, provoz Příbor, 
Štramberská 1541, 742 58 Příbor

toto stanovení podle § 77 odstavce 1 písmena a), zákona o silničním provozu ve věci přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích:

Krajský úřad  Moravskoslezského  kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství po předchozím písemném 
vyjádření majetkového správce silnic I. tříd - Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5,      
709 81 Ostrava, majetkového správce silnic II. a III. tříd - Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko 
Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, obce na jejímž území je uzavírka a objízdná trasa vedena –
Město Příbor, nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor; Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 59 Skotnice; Obec Sedlnice, 
Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice a příslušného orgánu Policie ČR, Krajské  ředitelství policie Moravskoslezského
kraje, Územní odbor Nový Jičín, Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín, vyhovuje 
žádosti ze dne 20.9.2011, kterou podala firma COLAS CZ, a.s., IČ 26177005 se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 
Praha 9 - provoz Příbor, Štramberská 1541, 742 58 Příbor a jmenovanému tímto

s t a n o v í

Čj: MSK 164804/2011
Sp. zn.: DSH/5825/2011/Sur

280.8 S5
Vyřizuje: Ing. Oldřich Surý
Odbor: Odbor dopravy a silničního hospodářství
Telefon: 595 622 557
Fax: 595 622 143 
E-mail: oldrich.sury@kr-moravskoslezsky.cz
Datum: 2011-09-29

Stanovení přechodné úpravy provozu  
na pozemních komunikacích
- dopravní omezení silnice
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přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odstavce 1 písmena a), zákona o silničním 
provozu, spočívající v umístění přechodného dopravního značení na silnici č. I/48 km cca 29,0 – 32,0 /od MÚK 
Sedlnice – křižovatka silnic č. I/46 x III/46432 po MÚK Příbor – křižovatka silnic č. I/48 x I/58/ k.ú. Příbor,
Sedlnice - úplným dopravním omezením silničního provozu, z důvodu dopravního opatření stavby: "Silnice 
I/58 Příbor - obchvat“ – provedení dokončovacích prací – montáž portálů vč. velkoplošných dopravních 
značek a betonových svodidel a pro umístění přechodného dopravního značení  a zařízení na pozemních 
komunikacích stanoví tyto podmínky:

1. umístění přechodného dopravního značení dopravního opatření: "Silnice I/58 Příbor - obchvat“ bude 
provedeno dle odsouhlasené dokumentace čj. MSK 164804/2010 – dokumentace, která je součásti 
tohoto rozhodnutí.

V případě, že stavební úpravy si nevyžádají potřebu dopravního omezení jízdního pruhu, dopravní 
značení pro částečné dopravní omezení bude zrušeno /zakryto/.

2. dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexní úpravě podle normy ČSN EN 12899-1,2  
a ČSN EN 1436 zákona o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky MD  č. 30/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a umístěno podle Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP-66 II. 
vydání čj. 52/203-160-LEG/1 MD ČR a podle Zásad pro vodorovné  dopravní značení na pozemních 
komunikacích – TP 133  II. vydání čj. 354/2005-120-STSP/1 MD ČR a umístění provede právnická nebo 
fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilosti a podle metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 
– Provádění silničních a stavebních prací.
Zábrany Z2, Z4 budou za  snížené viditelnosti řádně osvětleny.

3. Stanovené dopravní značení bude na začátku a konci omezeného úseku doplněno orientační tabulí          
s popisem dopravního omezení v minimálním rozsahu: data začátku a konce uzavírky, jméno a sídlo 
žadatele, jméno a telefonní spojení odpovědné osoby zastupující žadatele. Text bude proveden 
normalizovaným písmem pro dopravní značení (odpovídá DIN 1451) a to v min. výši písma 70 mm.

4. Žadatel zajisti bezpečnost silničního provozu, zejména aby nedošlo ke znečistění komunikace,  odstranění 
a poškození dopravního značení apod. a po ukončení dopravního omezení bude přechodné dopravní 
značení odstraněno a komunikace, včetně svislého a vodorovného dopravní značení, dána do původního 
stavu. Dále zajistí doplnění dopravního značení, dle pokynů zdejšího úřadu, pokud bezpečnost a plynulost 
silničního provozu si vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené 
dokumentace.

5. Žadatel je povinen v případě, že omezení provozu na silnici bude zahájeno nebo ukončeno v jiných 
termínech, než je uvedeno v tomto rozhodnutí, aby tuto informaci sdělil bezodkladně na Národní 
dopravní informační centrum /NDIC/, Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava-Přívoz tel. 596 663 550-3 nebo 

mailem ndic@rsd.cz. 

6. V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad, oprávněn 
nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo přestupku podle 

zvláštního zákona.
7. Popis dopravní omezení na silnici č. I/48 je následující:

a) Přesné označení omezení podle 
staničení dotčené komunikace, 
popřípadě místopisného průběhu:

úplné dopravní omezení silnice,
silnici č. I/48 km cca 29,0 – 32,0 /od MÚK Sedlnice –
křižovatka silnic č. I/46 x III/46432 po MÚK Příbor –
křižovatka silnic č. I/48 x I/58/ k.ú. Příbor, Sedlnice

b) Doba trvání omezení:

c) Stanovení trasy objížďky omezení:

od 8.10.2011 od 08:00 hod.
do 9.10.2011 do 20:00 hod.

objízdná trasa je vedena:
- ze směru od Frýdku – Místku bude doprava svedena 
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d) Jméno a příjmení pracovníka 
odpovědného za organizování a 
zabezpečení akce (prací)

přes silnici č. I/48 na rampu ze směru od Nového 
Jičína /rampa se směru od Ostravy bude uzavřena/, 
na silnici č. I/58 / bude hlavní silnice/. Dále po silnici 
č. I/58 do obce Skotnice na silnici č. II/464 a po 
silnici č. III/46432 přes obec Sedlnice zpět přes MUK 
Sedlnice na silnici č. I/48. V opačném směru po stejné 
trase.

- ze směru od Ostravy bude provoz na Nový Jičín 

převeden ze silnice č. I/58 přes silnici č. III/4809 na 
silnici č. II/464 a dále po stejné trase jako od Frýdku 
– Místku. V opačném směru po stejné trase.

zástupce firmy COLAS CZ, a.s., - p. Ing. Jaroslav Maršík, 
tel. 733 780 362 a za dopravní značení firma SEKNE 
s.r.o. provozovna Ostrava –  stála služba  tel. 728 498 
931

         e)    Umístění zastávky linkové osobní dopravy, pokud si uzavírka vyžádá její dočasné přemístění: 

Při úplném omezení silnice č. I/48 nebudou stávající trasy linek veřejné linkové osobní dopravy          
a autobusové zastávky dotčeny. 

Odůvodnění

Žádosti ze dne 20.9.2011, kterou podala firma COLAS CZ, a.s., IČ 26177005 se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 
Praha 9, provoz Příbor, Štramberská 1541, 742 58 Příbor, bylo vyhověno v plném rozsahu při respektování 
podmínek stanovených zdejším úřadem, majetkovým správcem silnice I. třídy - Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
správa Ostrava ze dne 31.8.2011, majetkového správce silnic II. a III.tříd - Správa silnic Moravskoslezského 
kraje p.o., středisko Nový Jičín ze dne 23.9.2011; obcí, na jejímž území je uzavírka povolena a nařízená 
objížďka –, Město Příbor ze dne 21.9.2011, Obec Skotnice ze dne 21.9.2011, dopravce veřejné linkové osobní 
dopravy - Veolia Transport Morava a.s. ze dne 31.8.2011 a příslušného Policie ČR, Krajské  ředitelství policie 
Moravskoslezského kraje, Územní odbor Nový Jičín, Dopravní inspektorát ze dne 26.9.2011 čj. KRPT-265-
308/ČJ-2011-070406.

Podklady pro vydání stanovení jsou součásti spisové dokumentace, která je uložena u Krajského úřadu 
Moravskoslezského  kraje.

„otisk úředního razítka“

Ing. Oldřich Surý
referent pro silniční hospodářství
odboru dopravy 
a silničního hospodářství
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Příloha
Umístění přechodného dopravního značení – dokumentace

Rozdělovník

1.      COLAS CZ, a.s.,  provoz Příbor, Štramberská 1541, 742 58 Příbor - DS
2. Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81  Ostrava - DS
3. Správa silnic Moravskoslezského kraje p.o., středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín - DS
4. Město Příbor, nám. S. Freuda 19, 742 58 Příbor – DS
5. Obec Skotnice, Skotnice 24, 742 59 Skotnice - DS
6. Obec Sedlnice, Sedlnice 109, 742 56 Sedlnice – DS
7. Městský úřad Kopřivnice, odbor stavební a silniční správní úřad, Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice –

DS
8. Policie ČR, Krajské  ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Odbor služby dopravní policie, 30.dubna  

24, 728 99 Ostrava - DS 
9.  Policie ČR, Krajské  ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Územní odbor vnější služby Nový Jičín, 

Dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín - DS

Na vědomí

10. Veolia Transport Morava  a.s., Vítkovická 3056/2,  702 00 Ostrava - DS
11.    Hasičský záchranný sbor MSK, územní odbor Nový Jičín, Zborovská 5, 741 11 Nový Jičín - DS
12.    Územní středisko záchranné služby MSK, územní odbor Nový Jičín, Štefanikova 11, 741 01 Nový Jičín -

DS
13.    Centrální evidence uzavírek -  www.jsdi.cz/portal /pro veřejnost www. dopravniinfo.cz/

http://www.jsdi.cz/port�l
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