Ministerstvo dopravy – Odbor pozemních
komunikací

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
PO BOX 9, 110 15 Praha 1
Č. j.: 364/2020-120-SSU/10

ROZHODNUTÍ
Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako
věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních
komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích takto:
Na základě žádosti společnosti Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4,
180 00 Praha 8 (dále jen „žadatel“), zastoupené společností SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701,
se sídlem Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc, podané dne 16. 6. 2020, se
I. p o v o l u j e částečná uzavírka dálnice D48 v souvislosti s akcí „D48 Rybí – MÚK Rychaltice
(uzavření sjezdu z dálnice D48 vpravo na silnici I/58 – uzavírka vložená)“, v rozsahu
– výjezdová větev v km 31,590–31,865 vpravo; 16. 7.–26. 12. 2020; provoz bude veden
po objízdné trase,
II. n a ř i z u j e objížďka v návaznosti na uzavírku uvedenou v bodě I výroku tohoto rozhodnutí
s následujícími trasami:
a) směr Nový Jičín – Mošnov: silnice I/48 – silnice I/57 (Šenov u Nového Jičína, Kunín,
Hladké Životice) – MÚK Hladké Životice (D1, EXIT 330) – dálnice D1 (směr Ostrava)
– MÚK Butovice (D1, EXIT 336) – silnice II/464 a dále dle místní úpravy provozu,
b) směr Příbor – Mošnov: dálnice D48 (směr Frýdek-Místek) – MÚK Rychaltice (EXIT 38)
– silnice II/486 (Fryčovice, Brušperk) – silnice III/48615 (Brušperk, Stará Ves
nad Ondřejnicí) – silnice I/58 (Stará Ves nad Ondřejnicí, Mošnov) a dále dle místní
úpravy provozu,
c) směr Frýdek-Místek – Mošnov: MÚK Rychaltice (EXIT 38) – silnice II/648 – silnice
II/486 a dále v trase objížďky dle písm. b).
Stanovené podmínky:
1. Uzavírka nesmí být zahájena za povětrnostní situace, která může podstatně zhoršit nebo
přerušit sjízdnost dálnice (§ 26 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích).
2. Dopravní značení uzavírky a objížďky bude provedeno podle stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, vydaných:
a) Ministerstvem dopravy pod č. j. 56/2020-120-RD/4 dne 24. 3. 2020,
b) Krajským úřadem Moravskoslezského kraje pod č. j. MSK35517/2020
dne 24. 3. 2020,
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c)
d)
e)
f)

Magistrátem města Frýdku-Místku pod č. j. MMFM 84000/2020 dne 16. 6. 2020,
Magistrátem města Ostravy pod č. j. SMO/355349/20/OD/pro dne 14. 7. 2020,
Městským úřadem Nový Jičín pod č. j. OD/57002/2020/Hod dne 29. 6. 2020,
Městským úřadem Bílovec pod č. j. MBC/14760/20/DSH/Bia 220/2020 dne 18. 6.
2020,
g) Městským úřadem Kopřivnice pod č. j. 53009/2020/Kvito dne 1. 7. 2020,
přičemž budou dodrženy v nich stanovené podmínky.
3. Za organizování a zabezpečení akce je odpovědnou osobou:
• za zhotovení prováděných prací: Metrostav a.s., IČO 00014915, se sídlem
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8; kontaktní osoba: Ing. Miroslav Šenk,
tel. 724 594 788,
• za dopravní značení: SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, se sídlem Hamerská 304/12,
779 00 Olomouc; kontaktní osoba: Pavel Sedlák, tel. 602 763 205.
4. Při provádění prací nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na dálnici. Dopravní
prostředky, strojní zařízení a osoby provádějící práce související s touto uzavírkou se budou
po dálnici pohybovat v prostoru vymezeném uzavírkou.
5. Přesný čas zahájení a ukončení uzavírky oznámí žadatel Ministerstvu dopravy
(uzavirky@mdcr.cz) a Národnímu dopravnímu informačnímu centru, tel. 596 663 550-3
(ndic@rsd.cz).
6. Doba uzavírky bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím
pracovních sil a mechanizace. Termín ukončení uzavírky je závazný.
Odůvodnění
Žadatel předložil dne 16. 6. 2020 prostřednictvím zmocněného zástupce žádost o povolení
částečné uzavírky dálnice D48 z důvodu realizace stavby „D48 Rybí – MÚK Rychaltice (uzavření
sjezdu z dálnice D48 vpravo na silnici I/58)“. Výše uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.
Podle § 24 odst. 2 písm. a), b) a d) zákona o pozemních komunikacích byla uzavírka
projednána s majetkovým správcem pozemní komunikace, která má být uzavřena, Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“), dále správci pozemních komunikací, na kterých byla
nařízena objížďka, ŘSD ČR a Správou silnic Moravskoslezského kraje, obcemi, na jejichž
zastavěném území byla nařízena objížďka, městy Příbor, Nový Jičín a Brušperk, obcemi Fryčovice,
Stará Ves nad Ondřejnicí, Skotnice, Mošnov, Hukvaldy, Kunín a Šenov u Nového Jičína
a Policií ČR, jakožto dotčeným orgánem. Přechodná úprava provozu na dálnicích D1 a D48 byla
stanovena opatřením obecné povahy č. j. 56/2020-120-RD/4 dne 24. 3. 2020.
Ministerstvo dopravy posoudilo předloženou žádost doloženou příslušnými podklady
a dospělo k závěru, že požadovanou uzavírku dálnice D48 lze provést ve výše uvedeném rozsahu
a době trvání při splnění stanovených podmínek, aniž by byla ohrožena bezpečnost silničního
provozu. Na základě výše uvedeného bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
rozhodnutí.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k ministru dopravy cestou Ministerstva
dopravy do 15 dnů od jeho doručení. Lhůta pro podání rozkladu se počítá ode dne následujícího
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po doručení rozhodnutí. Podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích nemá podání
rozkladu odkladný účinek.
V Praze 15. července 2020
- otisk úředního razítka Ing. Václav Krumphanzl v. r.
ředitel
Odbor pozemních komunikací

Rozdělovník
Účastníci řízení (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):
- Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
obdrží prostřednictvím: SEKNE, spol. s r.o., Hamerská 304/12, 779 00 Olomouc
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
- Správa silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova 795/1, 702 00 Ostrava
- město Příbor, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor
- obec Fryčovice, Fryčovice 83, 739 45 Fryčovice
- město Brušperk, K náměstí 22, 739 44 Brušperk
- obec Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí
- obec Skotnice, Skotnice 24, 742 59 Skotnice
- obec Mošnov, Mošnov 96, 742 51 Mošnov
- obec Hukvaldy, Hukvaldy 3, 739 46 Hukvaldy
- obec Kunín, Kunín 69, 742 53 Kunín
- obec Šenov u Nového Jičína, Dukelská 245, 742 42 Šenov u Nového Jičína
- město Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
Dotčené orgány (§ 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích):
- Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, 30. dubna 1682/24, 702 00 Ostrava
Na vědomí (§ 24 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích):
- Ministerstvo vnitra, OBP
- Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
- Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje
- Ministerstvo dopravy, O120 – nadměrná přeprava
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – správce mýtného systému

Ing. Václav Krumphanzl
Ministerstvo dopravy ČR
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