Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru l, 744 Ol Frenštát pod Radhoštěm
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FrenštátpodRadhoštěm,dne 18.nina2021

úřední osoba: Jaromír Bartoš

tel. :556833239, e-mail. : jaromir. bartosfSjmufřenstat.

cz

Žadatel:

ObecProstřední Bečva,IČO00304221,Prostřední Bečvač.p.272,75656 Prostřední Bečva

VEŘEJNÁVYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy -

stanovení přechodné úpravyprovozu napozemních
komunikacích
- "Knížecí cesta" - Trojanovice -

ob,e.c"Lúrad-ol'ce,. srozšírenou. působ"ostí' Mestsky "řad Frenštát pod Radhoštěm, odbor

^sfávby auzemního Plánování, jako^orgán státní správypnslušnýpodle'§-124'odsťTzák^^'
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podala Obecjrostredm Bečva;IČO00304221, Prostřední Bečva C. p.'272"756T6~"ProsTred"n?

BSL\
^vydam STANOVENÍ precho.dné-úpravyprovozu DaPředmětné-pozemnÍ'komu'nÍk^
podle § 77 odst. l pism. c) zákonač. 361/2000'Sb. '
podle><usta"we, níl7 7 odst-'písm-c) odst--5'
a

věta Poslední' zákona

o

silničním provozu

a

podle

vyhlášky & 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozuna pozemních" tomunÍkaa^
platném znění,
návaznosti
ustanovení § 171
následující části-šersťespra'vmho"řádu7anl o^ení
v

spočívá:

na

a

úpravy provozu napozemních komunikacích na území města Frenštátu p. R" která
^--_ ,.. ".,

Upřesnění přechodné úaraw provozu:
Místo:

místní komunikace v obci Trojanovice - "Knížecí cesta", silnice spojující Roztoku v Trojanovicích

s Pustevnami.

Dobatrvánizvláštního užíváni, jenžsivywdáčástečnéomeiení silničního provozu:

předpoklad od cca

18. 10. 2021

-

29. 10. 2021 v závislosti

na

povětrnostních

podmínkách.

Objhdnátrasa:

Vzhledem k tomu že sejedná komunikace, Méje provoz již v dnešní doběznačnéomezen a pro

vozidla IZSbude komunikace plnéprůjezdná, není řešena.

Důvod zvláštního užívání, jenž si vyžádáúplnéomezeni silničního provozu:
Osazeni svodidel v kritických místech na komunikaci.

Zodpovědnáosobaw průběhzvláštního užívání a správnéumístěni dopravního značeni:
Obec Prostřední Bečva, Ing. Radim Galík, tel: 724 179 469

y^. led-!^^ÍOm. u'. že. doJde

kčástečnému omezení

silničního provozu,

bylo požádáno

o

vydání

STANOVENI přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci podle § 77 odst. l
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností. Městský úřad Frenštát pod Radhostem, odbor
výstavby a územního plánování, jako orgán státní správy pnslušný podle § 124 odst. 6 zákona
c. 361/2000 Sb. podle ustanovení § 77 odst. l písm. c) žák. č. 361/2000 Sb.

stanoví

přechodnou úpravu na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislého přechodného

dopravního značení a dopravního zanzení, jenž bude označovat pracovní, resp. uzavřený úsek
předmětné komunikace a pro umístění dopravního značení a dopravního zařízení stanoví tyto

podmínky:

l. Dopravní značení a dopravní zařízení budeodpovídat graficképříloze č. l tohoto stanovení.

2. Dopravní značení bude na komunikaci umístěno jen po dobu, které si vyžádá částečné
omezení silničního provozu.

3.
4.

Pokud stavební prácenebudou prováděny, budepřechodné dopravní značení zneplatněno.

Ukončení přechodné úpravy silničního provozu bude ke dni 29. 10.2021. K tomuto datu
bude přechodné dopravní značeni komunikaci odstraněno.

5.
6.

Poukončení prací budedopravní značení nakomunikaci vždyuvedeno dopůvodního stavu.
Dopravní značení budeprovedeno dle normy ČSN12899-1 a ČSN018020^ žák. o. 361/2000

Sb.,v souladu s vyhl. c. 294/2015 Sb.,kterou seprovádějí pravidlaprovozu napozemních

komunikacích, ve znění pozdějších předpisu (dálejen "vyhl. č. 294/2015 Sb. ") a umístěno

dle Zásadpro označovánipracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, vydaných

Ministerstvem dopravy a spojů Českérepubliky pod č.j. 21/2015-120-TN/l ze dne 12. '03.
2015.
7

Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním
znaéením dle platných zákonů,vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní
situace.

V rámci umístění přechodného dopravního značení nebude v žádném případě využito
stojanůstávajícího svisléhodopravního značení (včetněprovizorního).

C.j. : OVUP/27266/2021/jbartos/spis 5022/2021

9. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značeni, tak aby odpovídalo podmínkám
tohoto stanovení po celou dobu zvláštního užívání, jenž si vyžádá omezení silničního
provozu.

10. Skutečnézahájení stavebních prací budeoznámenosilničnímu správnímu úřadu ve Frenštátě
pod Radhoštěm,p. Jaromír Bartoš, tel. : 556 833 239.

11. Dále žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů odboru OVÚPMěÚFrenštát
pod Radhoštěm, příp. PCR DI Nový Jičín, pokud si bezpečnost a plynulost silničního
provozu vyžádáúpravunebodoplněnidopravního značení oproti odsouhlasenédokumentaci
12. Za dopravní značení odpovídá ObecProstřední Bečva, Ing. Radim Galík, tel: 724 179 469.
Odůvodnění:

Žádosti, kterou podala Obec Prostřední Bečva, IČO00304221, Prostřední Bečva č. p. 272, 756 56
Prostřední Bečva, bylo vyhověno v plném rozsahu při respektování stanovených podmínek. Žadatel
připojil k žádosti, souhlas správce komunikace, jimž je Obec Trojanovice. Návrh stanovení

předmětné přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích byl projednán s dotčeným
orgánem - viz souhlasné vyjádření Policie Českérepubliky, Krajské ředitelství Moravskoslezského

kraje, územní odbor Nový Jičín, Dopravní inspektorát vydané pod č. j. : KRPT-204015-1/ČJ-2021070406 ze dne 18. října 2021.

Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u
Městskéhoúřadu Frenštátpod Radhoštěm,odboruvýstavby a územního plánování.

Stanoveni bylo v souladu s § 77 odst. 5 žák. č. 361/2000 Sb. vydáno prostřednictvím opatřením
obecnépovahy. Vzhledem k tomu, že sejedná o dočasnou, resp. přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích, kterábudenakomunikaci umístěna jen v dobězvláštního užívání, nebyl
doručovánnávrh opatření obecnépovahy a rovněžnebyly vyzýványosoby k podávání připomínek
nebo námitek.

Přechodná úprava provozu je v tomto pnpadě stanovena postupem podle ustanovení § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu formou "zkráceného řízení", neboť cesta ke stanovení přechodné
úpravy provozu (oproti úpravěmístní) je pružná a jednoduchá (Jde-li o stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné

povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; opatření obecnépovahy
nabýváúčinnosti pátým dnem po vyvěšeni).

Stanovené svislé a vodorovné dopravní značky budou užívány po nezbytně nutnou dobu,
předpokladem je jejich užití do doby ukončení standardního řízení o vydávání opatření obecné
povahy ve smyslu ustanovení § 171 až 174 správního řádu včetně možnosti podáni připomínek či
námitek ve smyslu ustanovení § 172 odst. 4 a 5 správního řádu.

Soulad tohoto opatření obecné povahy s hmotným právem a se zásadou proporcionality hodnotí
správní orgánzapomocí ustanovení § 78 odst. 2 zákonao silničním provozu tím způsobem,žejeho

realizaci vyžaduje jiný důležitý veřejný zájem, v daném případě se jedná o instalaci a opravu
ochrannýchsvodidel v kritickýchúsecích komunikace.

Č.j. ; OVÚP/27266/2021/jbartos/spis5022/2021

Poučení

Podle ustanovení§ 173 odst. 2 správního řádu proti opatřeni obecné povahy nelze podat opravný
prostředek. Ve smyslu ustanovení § lOla až lOld zákona Ď. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
v platném znění, je možný prozkum u soudu.

Správní orgánsi vyhrazuje právototo stanoveni přechodné úpravyprovozu napozemní komunikaci
změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v pnpadě, že
dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami. Stanovení přechodné
úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, pnpadně jiné opatření správního
orgánu vyžadované zvláštními předpisy.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecnépovahy
pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem
po vyvěšeni.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatřeni obecnépovahy vydal.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšeni

Ing. Jiří Studený

vedoucí odbom výstavby a územního plánování

Příloha č. l: Situaceřešené oblasti a návrhdopravního řešení
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

musí býtvyvěšenopo dobu 15-tidnůna úřední descea zveřejněno téžzpůsobemumožňující

dálkovýpřístup.

Vyvěšeno dne:

Sejmutá dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeni a sejmutí opatření:

C.j. : OVUP/27266/2021/jbartos/spis5022/2021

Doručí se:

Účastnicifíwní:

Doporučené :

.

Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru č.p. l, 744 Ol Frenštát pod Radhoštěm, se žádostí

o bezodkladné vyvěšeni oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o_ZEetae
zaslánipotvrzení vyvěšenipo uvedenoudobu.
Do datové schránky:

.

Obec Trojanovice, Trojanovice č. p. 210, 744 Ol Frenštát pod Radhoštěm, se žádostí o

bezodkladné vyvěšeni oznámeni na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o zpětnézaslání
potvrzení vyvěšeni oo uvedenou dobu.

.

Obec Prostřední Bečva, Prostřední Bečva é. p. 272, 756 56 Prostřední Bečva, DS: OVM,
wiea7pb

Dotčeny orgán:
do datové schránky:

.

Policie Českérepubliky, dopravní inspektorát, Svatopluka Čechač. p. 11, 741 11 Nový Jičín,
DZ: n5hai7v

Na vědomi:

Do datové schránky:

*

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín, Zborovská

.

č.p. 5, 741 11 NovýJičín, DS: OVM, spdaive
Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín,
Stefánikova č.p. 11, 741 Ol Nový Jičín l, DS: PO, muamahn

C.j. : OVUP/27266/2021/jbanos/spis5022/202]

