
 

  

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 
 
kancelář ředitele krajského ředitelství 
oddělení tisku  

  

 
 

 
30. dubna 1682/24 
702 00  Ostrava – Moravská Ostrava 
 
Tel.: +420 974 725 208 
Fax: +420 974 721 900 
Email: eva.michalikova@pcr.cz 

 

                                                               Ostrava 9. dubna 2021 
 
Upozornění na úplnou uzavírku silnice číslo I/56 
 
Upozorňujeme řidiče na úplnou obousměrnou uzavírku dálnice D56 Frýdek-Místek – Ostrava, 
a to v úseku mezi mimoúrovňovou křižovatkou dálnice D56 a silnice číslo III/4845 - EXIT 49 Staříč 
a mimoúrovňovou křižovatkou dálnice D56 (silnice číslo I/56) a silnice číslo II/473 – EXIT 52  Frýdek-
Místek – sever, související s opravou dálnice D56, resp. stavbou „D56 Frýdek-Místek – připojení na 
D48, vysprávka komunikace“. 
 
 
Termín uzavírky: 
 

• sobota dne 10. dubna 2021 v čase od 06:00 do neděle dne 11. dubna 2021 do 
16:00 hodin. 

 
 
Podrobný popis objízdné trasy z Frýdku-Místku směr OSTRAVA: 

při výjezdu z Frýdku-Místku po silnici číslo I/56 – vpravo na silnici číslo II/473 (ul. 17. listopadu, 
Frýdek-Místek) – na křižovatce se silnicí číslo III/48411 vlevo směr obec Sviadnov – dále po silnici 
číslo III/48411 (ul. Ostravská) Sviadnov – na okružní křižovatce v obci Sviadnov třetím výjezdem na 
silnici číslo III/4845 směr obec Staříč – po silnici číslo III/4845 –  na křižovatce vlevo zpět na dálnici 
D56 (EXIT 49 Staříč) 

 
Podrobný popis objízdné trasy z Ostravy směr FRÝDEK-MÍSTEK: 

výjezd z dálnice D56 na mimoúrovňové křižovatce se silnicí číslo III/4845 – EXIT 49 Staříč na silnici 
číslo III/4845 – po silnici číslo III/4845 – na okružní křižovatce Sviadnov prvním výjezdem na silnici 
číslo III/48411 - dále po silnici číslo III/48411 (ul. Ostravská) Sviadnov – na křižovatce se silnicí číslo 
II/477 vpravo – po silnici číslo II/473 (ul. 17 listopadu) – na mimoúrovňové křižovatce s dálnicí D56 
(silnicí číslo I/56) vpravo na silnici číslo I/56 

Objízdné trasy budou po celou dobu uzavírky dálnice D56 vyznačeny dopravním značením. 
Na objízdných trasách budou přítomny hlídky Policie ČR, které budou dohlížet na bezpečnost 
a plynulost provozu. 

Žádáme řidiče, aby respektovali pokyny policistů řídících provoz, dbali zvýšené opatrnosti a 
byli ohleduplní k ostatním účastníkům provozu. 

por. Bc. Eva Michalíková 
komisař 


