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Silnice  I/56
Ostrava – prodloužená Místecká I. stavba

DOpravní význaM sTavby

Dobudováním prodloužené Místecké ulice dojde k propojení již-
ní části Ostravy se severní Ostrava-přívoz kvalitní čtyřpruhovou 
komunikací, směrově rozdělenou a v kategorii rychlostní komu-
nikace Mr 24,50/80.

myšlenka dopravního skeletu ostravy je sledována dlouhodobě a dílčími 
investicemi je realizována cílenými kroky. trasa místecké ulice spojující 
sever s jihem ostravy je dána okolní zástavbou, jak průmyslovou tak 
občanskou a připojuje střed města na dálnici d47.

z hlediska dopravního významu půjde o dálkovou komunikaci me-
zinárodního charakteru ve vazbě na dálniční přechod česko/polsko 
v Bohumíně, dále jako dálková komunikace vnitrostátního charakteru 
ve vazbě na napojení na dálnici d47 a opomenout nelze ani význam 
územně regionální ve smyslu doplnění základních komunikací sever–jih 
přes centrum.

Stavba na sebe převezme, zejména v konečné výhledové podobě s na-
vazujícími stavbami, převažující míru dopravního zatížení v této části 
města. doprava bude soustředěna na novou, kvalitní komunikaci, která 
mnohem lépe zajistí plynulou a bezpečnou jízdu a dopravní propojení ve 
všech směrech. navíc bude realizována i s opatřeními na eliminaci ne-
gativních účinků na zdraví a životní 
prostředí.  

v součinnosti s ostatními doprav-
ními stavbami, které jsou vyznače-
ny v územním plánu, zajistí stavba 
snadnější propustnost města ze-
jména ve směru sever–jih a bude 
mít pozitivní dopad na městskou 
i na tranzitní dopravu. 
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přeložka silnice i/56–prodloužená místecká 
ulice v ostravě, i. stavba, byla jednou ze sta-
veb, které zajistí průtah silnice i/56 od frýd-
ku-místku ostravou. Severojižní čtyřpruhový 
průtah bude v konečné podobě navazovat na 
místeckou ulici na jihu a za mimoúrovňovou 
křižovatkou na dokončené dálniční stavbě 
d 4708. na severu pak opět na silnici i/56 ve 
směru na Hlučín a opavu. 

první stavba prodloužené místecké tvoří část 
výhledového průtahu v délce asi 1310 metrů. 
Jedná se o úsek mezi tomkovou ulici a čás-
tí, zahrnutou již do stavby 4708 dálnice d47. 
vlastní komunikace silnice i/56 je navrže-
na jako městská rychlostní komunikace mr 
24,5/80.  

Stavba i/56 ostrava – prodloužená místecká i. 
stavba tedy navazuje na stavbu 4708 dálni-
ce d47 za mÚk místecká za mosty přes ulici 
Slovenská. prochází přívozem a železniční 
trať ostrava–Bohumín přemosťuje u ulice na 
náspu. následuje mÚk mariánskohorská se 
silnicí i/58. odtud pokračuje severně od Hor-
nopolní ulice k Cihelní ulici, kde stavba končí 
v blízkosti tomkovy ulice. tato silnice patří k 
nejdůležitějším komunikacím ostravského do-
pravního skeletu.

Stavba zahrnovala jednu mimoúrovňovou kři-
žovatku s mariánskohorskou ulicí, po které je 

vedena trasa silnice i/58. křižovatka s d47 
je součástí stavby 4708. Stavba obsahovala 
také přeložky a úpravy několika dalších komu-
nikací a ulic. na nové trase se nachází řada 
mostních objektů a opěrných zdí. množství 
stavebních objektů řešilo odvodnění, osvětle-
ní, přeložky inženýrských sítí a další související 
problematiku spojenou se stavbou.

velké části hlavní trasy i mimoúrovňové křižo-
vatky jsou vedeny na mostech. po estakádě 
přechází silnice přes areál ostramo (transko-
rekta) i přes zhlaví kolejiště u hlavního nádraží. 
Bez problémů se neobešla ani realizace až 
šestnáct metrů vysokého násypu na konci 
stavby.

první stavba prodloužené místecké souvise-
la s výstavbou stavby d 4708. do doby, než 
bude úplně dokončená i ii. stavba prodlouže-
né místecké po českobratrskou ulici, bude i. 
stavba zajišťovat napojení dopravy ze silnice 
i/56 v Cihelní ulici na dálnici d47 prostřed-
nictvím tomkovy ulice a pomocí provizorního 
napojení. 

Úplné dobudování místecké ulice vyřeší iii. 
stavba prodloužené místecké ulice v úseku 
mÚk s ulicí 28. října a mÚk s českobratrskou 
ulicí, kde navazuje na ii. stavbu místecké. 
prozatím je na ni zpracována dokumentace 
ve stupni dSp.

UMísTění a pOpIs sTavby
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FOTOgraFIe z DOKOnČenÉ sTavby



DaTa O sTavbě
Hlavní trasa:
délka: 1310 m
kategorie: mr 24,5/80
plocha vozovky: 15 340 m2

počet stavebních objektů: 94
Mostní objekty:
počet: 8
délka mostů: 785 m
Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
délka větví: 1194 m
protihlukové stěny:
počet: 3
délka stěn: 1158 m

Opěrné zdi:
počet: 4
plocha zdí: 1388 m2)

přeložky ost. komunikací:
počet objektů: 4
délka přeložek: 1673 m
přeložky inženýrských sítí:
délka přel. vodovodů: 1060 m
délka přel. plynovodů: 868 m
délka přel. el. vedení: 7506 m
délka přel. sděl. vedení: 5580 m
Celkový objem zemních prací: 
výkopy: 183 798 m3

násypy: 529 775 m3

název stavby:
Silnice i/56 ostrava–prodloužená 
místecká, i. stavba
Kraj:
moravskoslezský
Katastrální území:
moravská ostrava, přívoz
Druh stavby: 
novostavba, liniová
Objednatel: 
ŘSd čr, správa ostrava, 
mojmírovců 5, ostrava

projektant Dsp: 
vpÚ deCo praHa a.s., 
podbabská 20, 160 00 praha 6
zhotovitel: 
Sdružení místecká (metrostav, 
Strabag, Bögl a krýsl, fireSta 
– fišer)
Cena stavby dle smlouvy: 
1 700 569 873 kč (bez dpH) 

pozn.:  tento leták byl aktualizován v květnu 2011. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Silnice  I/56
Ostrava – prodloužená Místecká I. stavba

stavba I/56 Ostrava – prodloužená Místecká I. stavba byla uvedena do provozu 
3. prosince 2010.

sTav reaLIzaCe

význam zkratek: eia: Stanovisko eia • iz: Schválení investičního záměru • ur: vydání 
územního rozhodnutí • Sp: vydání stavebního povolení • vz: vyhlášení výběrového 
řízení • zS: záhajení výstavby • up: uvedení do provozu
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