Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Č.j.: OVÚP/17959/2020/jbartos /spis 3533/2020 Frenštát pod Radhoštěm, dne 29. července 2020
Oprávněná úřední osoba: Jaromír Bartoš
tel.:556833239, e-mail.: jaromir.bartos@mufrenstat.cz
Žadatel :
Obec Trojanovice, IČO 00298514, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
- místní komunikace Trojanovice místní část Bystré –
Obecní úřad obce s rozšířenou působností, Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor
výstavby a územního plánování, jako orgán státní správy příslušný podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), vydává jako věcně a místně
příslušný správní úřad podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řad, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), toto oznámení:
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování, s předchozím
souhlasem příslušného orgánu Policie ČR, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství
Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát, č.j.: KRPT – 132406-11/ČJ-2020-070406 ze dne 22. července 2020 vyhovuje žádosti ze dne 01.07.2020 Obce
Trojanovice, IČO 00298514, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm a
stanoví
Obci Trojanovice, IČO 00298514, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, místní
úpravu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.,
spočívající:
Návrh řešení:
• místní úpravu provozu na místní komunikaci v obci Trojanovice, jde o doplnění
stávajícího dopravní značení, kdy ve směru do Frenštátu p.R., chybí označení hlavní
komunikace pomocí DZ „P2“. V křižovatce je již osazeno DZ „P4“. V současné době řidič
přijíždějící od Frenštátu pod Radhoštěm dává přednost zprava jedoucím vozidlům, které
mají na své komunikaci osazeno DZ „P4“.

Pro umístění dopravního značení stanoví tyto podmínky:
1. Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zákona
č. 361/200 Sb., v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., včetně novel, kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro dopravní značení na
pozemních komunikacích (II. vydání TP 65, vydaných Ministerstvem dopravy a spojů České
republiky pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013, s účinností od 01.08.2013) a
dle Zásad pro vodorovného dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133
schválených Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod čj. 538/2013-120-STSP/1
ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013.
2. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní značení.
3. Dopravní značení bude provedeno dle přiloženého situačního plánku, který je nedílnou
součástí tohoto stanovení, nebo podle odkazu či slovního popisu uvedeného v tomto
stanovení.
4. Za splnění stanovených podmínek a správné umístění dopravního značení je odpovědná
Obec Trojanovice, IČO 00298514, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Novotným.
Odůvodnění :
Návrh na stanovení doplnění místní úpravy provozu podala Obec Trojanovice, IČO 00298514,
Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Jde o doplnění stávajícího dopravní značení,
kdy ve směru do Frenštátu p.R., chybí označení hlavní komunikace pomocí DZ „P2“. V křižovatce
je již osazeno DZ „P4“. V současné době řidič přijíždějící od Frenštátu pod Radhoštěm dává
přednost zprava jedoucím vozidlům, které mají na své komunikaci osazeno DZ „P4“.
Zdejší správní orgán v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednal návrh s
dotčeným orgánem - Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním
odborem Nový Jičín, dopravním inspektorátem (dále jen Policií ČR) tak, že 01.07.2020 byla Policii
ČR adresována žádost o poskytnutí součinnosti k předmětnému návrhu na stanovení místní úpravy
provozu. Policie ČR svým vyjádřením č.j.: KRPT – 132406-1-1/ČJ-2020-070406 ze dne 22.
července 2020 vyslovila s předloženým návrhem dopravního značení souhlas.
Při vydání opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na výše uvedené
pozemní komunikaci vycházel zdejší správní orgán především z obsahu návrhu žadatele. Na jeho
podkladě zdejší správní orgán dospěl k závěru, že návrhu vyhoví a opatření obecné povahy vydá. Z
obsahu návrhu na stanovení místní úpravy provozu a z poznatků z úřední činnosti zdejšího
správního orgánu je zřejmé, že žádost je důvodná z hlediska zvýšení bezpečnosti silničního provozu
na místní komunikaci.
Vzhledem k tomu, že se jedná o doplnění místní úpravy bez toho, aniž by docházelo ke změnám
dopravní situace v daném místě, upouští silniční správní orgán v řízení oznámení opatření obecné
povahy.
Na podkladě výše uvedených skutečností dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto
opatření obecné povahy, kterým je stanovena místní úprava provozu na uvedené pozemní
komunikaci. Správní orgán vydal stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích ve
Frenštátě pod Radhoštěm dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po písemném
vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obecné povahy postupem dle části šesté
správního řádu.
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Poučení
Proti opatření obecné povahy podle § 173 odstavce 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek. Toto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané
prostřednictvím opatření obecné povahy nabývá podle § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti
patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.
Digitálně podepsal Jiří Studený
Datum: 30.07.2020 10:11:54 +02:00

Ing. Jiří Studený
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích musí
být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový
přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné
následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Poslední den této lhůty je dnem doručení
a dnem nabytí účinnosti.

Vyvěšeno dne: ……………………………...

Sejmuto dne: ……………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto
oznámení a jeho zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup:
……………………………………………………………………..

Rozdělovník:
Doporučeně :
•
Město Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, se žádostí
o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o zpětné
zaslání potvrzení vyvěšení po uvedenou dobu
Do datové schránky :
•
Obec Trojanovice, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, DS: OVM,
2yzbsk8, se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15
dnů a o zpětné zaslání potvrzení vyvěšení po uvedenou dobu
Dotčené orgány:
Do datové schránky :
• Policie České republiky, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín,
DS: OVM, n5hai7
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