Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Č.j.: OVÚP/1955/2021/jbartos /spis 428/2021
Frenštát pod Radhoštěm, dne 20. ledna 2021
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

V E Ř E J N Á V Y H LÁ Š K A
Opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích
- místní komunikace v obci Trojanovice u točny Pod Javorníkem 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.“), obdržel dne 18.01.2021 žádost, Obce
Trojanovice, IČO 00298514, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, o povolení
přechodné úpravy provozu na:
Místo:
Místní komunikace na MK paspč. „1b“. Jedná se o místní komunikaci vedoucí z točny autobusů
v Trojanovicích Po Javorníkem na Velký Javorník.
Termín:
21.01.2021 – 22.03.2021
Důvod:
V místech, kde bude umístěna značka „C5 a“ (sněhové řetězy) s dodatkovou tabulkou „E 13“
s textem „Při souvislé sněhové vrstvě“ dochází ke stoupání komunikace, která je v tomto ročním
období pokrytá sněhovou vrstvou, a je tak ohrožena bezpečnost silničního provozu.
Objízdná trasa:
Nebude stanovena, komunikace zůstává plně průjezdná.

Zodpovědná osoba za průběh zvláštního užívání a správné umístění dopravního značení:
Obec Trojanovice, IČO 00298514, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
zastoupená starostou obce Mgr. Jiřím Novotným, tel: 724 189 814.
Vzhledem k tomu, že dojde k částečnému omezení silničního provozu, bylo požádáno o vydání
STANOVENÍ přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci podle § 77 odst. 1
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.
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. podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb.

stanoví
přechodnou úpravu na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislého přechodného
dopravního značení a dopravního zařízení, a pro umístění dopravního značení a dopravního zařízení
stanoví silniční správní úřad tyto podmínky:
1. Dopravní značení a dopravní zařízení bude odpovídat grafické příloze č. 1 tohoto stanovení.
2. Dopravní značení bude na komunikaci umístěno jen po dobu, platnosti stanovení přechodné
úpravy provozu.
3. Ukončení přechodné úpravy silničního provozu bude ke dni 21.03.2021. K tomuto datu
bude požádáno o stanovení trvalého DZ, a to vzhledem k tomu, že silniční správní úřad
z důvodu nebezpečí z prodlení stanovuje přechodné pouze na dobu 60 dní dle § 77 odst. 4
zákona č. 361/2000 Sb.
4. Po ukončení prací bude dopravní značení na komunikaci vždy uvedeno do původního stavu.
5. Dopravní značení bude provedeno dle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 361/2000
Sb., v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „vyhl. č. 294/2015 Sb.“) a umístěno
dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, vydaných
Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod č. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 03.
2015.
6. Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním
značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní
situace.
7. V rámci umístění přechodného dopravního značení nebude v žádném případě využito
stojanů stávajícího svislého dopravního značení (včetně provizorního).
8. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení, tak aby odpovídalo podmínkám
tohoto stanovení. Vzhledem k tomu, že přechodná dopravní značení bude umístěno na
komunikace v době zimní údržby bude umístěno tak, aby této údržbě nepřekáželo.
9. Dále žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů odboru OVÚP MěÚ Frenštát
pod Radhoštěm, příp. PČR DI Nový Jičín, pokud si bezpečnost a plynulost silničního
provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené
dokumentaci.
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Odůvodnění :
Žádosti, kterou podala Obec Trojanovice, IČO 00298514, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát
pod Radhoštěm bylo vyhověno v plném rozsahu při respektování stanovených podmínek. Silniční
správní úřad stanovil přechodnou úpravu bez projednání s dotčenými orgány dle § 77 odst. 4 zákona
č. 631/2000Sb. Silniční právní úřad má za to, že je zde ohrožena bezpečnost silničního provozu
z důvodu obtížné sjízdnosti místní komunikace v zimním období. Před dopravním značením je
umístěna točna autobusu, která je dostatečně velká, aby zde mohlo dojít k nasazení zimních řetězů.
Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u
Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování.
Stanovení bylo v souladu s § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. vydáno prostřednictvím opatřením
obecné povahy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dočasnou, resp. přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích, která bude na komunikaci umístěna jen v době zvláštního užívání, nebyl
doručován návrh opatření obecné povahy a rovněž nebyly vyzývány osoby k podávání připomínek
nebo námitek.
Poučení
Proti opatření obecné povahy podle § 173 odstavce 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek. Podle § 77 odstavce 5 zák. č. 361/2000 Sb. toto stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích vydané prostřednictvím opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým
dnem po vyvěšení.

Digitálně podepsal Jiří Studený
Datum: 25.01.2021 11:24:19 +01:00

Ing. Jiří Studený
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
Příloha č.1: Situace řešené oblasti a návrh dopravního řešení
Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňující
dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: ……………………………...

Sejmuto dne: ……………………………

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření:
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Doručí se:
Účastníci řízení:
Doporučeně :
• Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru č.p.1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Do datové schránky:
• Obec Trojanovice, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, DS: OVM,
2yzbsk8
Dotčený orgán:
do datové schránky:
• Policie České republiky, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha č. p. 11, 741 11 Nový Jičín,
DZ: n5hai7v
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