Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Č.j.: OVÚP/23852/2022/jbartos /spis 4304/2022
Frenštát pod Radhoštěm, dne 22. srpna 2022
Oprávněná úřední osoba: Jaromír Bartoš
tel.:556833239, e-mail.: jaromir.bartos@mufrenstat.cz

Žadatel:
SK K2 z.s., IČO 22691600, Palkovice č. p. 158, 739 41 Palkovice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
při úplném omezení silničního provozu nám. Míru ve Frenštátě p/R
(místní komunikace III. třídy, pasportizační číslo 327, 326, 24, 30a, 21 ve Frenštátě p/R)
a částečného omezení silničního provozu na části silnice I/58
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 17.08.2022 žádost, kterou
podala SK K2 z.s., IČO 22691600, Palkovice č. p. 158, 739 41 Palkovice, o vydání STANOVENÍ
přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona
č. 361/2000 Sb.
Podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5, věta poslední, zákona o silničním provozu a podle
vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí zákon o provozu na pozemních komunikacích, v
platném znění, v návaznosti na ustanovení § 171 a následující části šesté správního řádu stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na území města Frenštátu p.R., která
spočívá:
v umístění svislého přechodného dopravního značení a úpravu stávajícího svislého
dopravního značení (zneplatnění) :
Místo:
•
III. třídy, nám. Míru, pasportizační číslo 327, 326

•
•
•

III. třídy, ulice Havlíčkova, pasportizační číslo 24
III. třídy, ulice Dolní, pasportizační číslo 30a
III. třídy, část ulice Horní, pasportizační číslo 21, v místě od křižovatky Rožnovské a Horní
ulice směrem k náměstí.

Doba trvání, jenž si vyžádá úplné omezení provozu na místních komunikacích:
• pátek 26.08.2022
• sobota 27.08.2022
• neděle 28.08.2022

12:00 – 24:00 hod.
0:00 – 24:00 hod.
0:00 – 17:00 hod.

Důvod zvláštního užívání, jenž si vyžádá úplné omezení provozu:
jedná se o sportovně - kulturní akci, při které budou na náměstí umístěny a provozovány prodejní
stánky, atrakce, pódia, lavičky, soutěže apod., které budou probíhat za úplné uzavírky nám. Míru.
Objízdná trasa není stanovená. Uzavřené lokalitě se lze bezpečně vyhnout užitím přilehlých
komunikací. Vjezd záchranným složkám bude umožněn.
Zodpovědná osoba za konání závodu (pořadatel):
SK K2 z.s., IČO 22691600, Palkovice č. p. 158, 739 41 Palkovice, Ing. Kateřina Kaiserová, tel.:
739 521 511
dále pak
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. řeší přechodnou úpravu provozu na silnici I/58 na základě přenesené pravomoci
od Krajského úřadu MSK, odboru dopravy a chytrého regionu

stanoví
přechodnou úpravu na pozemní komunikací spočívající v umístění svislého přechodného
dopravního značení, jenž bude částečně omezovat dopravu na části silnice I/58
Místo:
• silnice I. třídy – I/58 - v úseku sedla Pindula v celkové délce 200 m. Středová linie omezení,
bude na úrovni koliby na Pinduli a značení omezující rychlost bude umístěno 150 metrů na
každou stranu.
Doba trvání zvláštního užívání, jenž si vyžádá částečné omezení provozu na silnici I. třídy, I/58.
• sobota 27.08.2022 12:00 – 24:00 hod.
• neděle 28.08.2022 0:00 – 12:00 hod.
Zodpovědná osoba za konání závodu (pořadatel):
SK K2 z.s., IČO 22691600, Palkovice č. p. 158, 739 41 Palkovice, Ing. Kateřina Kaiserová, tel.:
739 521 511
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Společné podmínky pro dopravního značení týkající se umístění na místních komunikacích a
silnici I. třídy.
1. Dopravní značení bude odpovídat grafické příloze č. 1 a 2 tohoto stanovení.
2. Dopravní značení bude na komunikaci umístěno jen po dobu trvání zvláštního užívání
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. 3.
2015.
3. Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním
značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní
situace.
4. Umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle schématu schváleného
Policií ČR, dopravního inspektorátu v Novém Jičíně, ze dne 18.08.2022, č.j.: KRPT-1955253/ČJ-2022-070406.
5. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení, tak aby odpovídalo podmínkám
tohoto stanovení po celou dobu zvláštního užívání.
6. Za správné umístění dopravního značení a splnění stanovených podmínek je odpovědná SK
K2 z.s., IČO 22691600, Palkovice č. p. 158, 739 41 Palkovice, Ing. Kateřina Kaiserová,
tel.: 739 521 511
Podmínky dopravního značení na silnici I. třídy
1. Náklady spojené s realizací přechodného dopravního značení zajistí pořadatel.
2. Umístění přechodného dopravního značení bude provedeno dle schématu schváleného
Policií ČR, dopravního inspektorátu v Novém Jičíně, ze dne 18.08.2022, č.j.: KRPT-1955253/ČJ-2022-070406.
3. Pořadatel akce zajistí po celou dobu trvání závodu na silnici I. třídy, bezpečnost silničního
provozu v uvedených úsecích a bezpečnost všech účastníků závodu
4. Dopravní značení bude v souladu s ČSN EN 12899-1 a TP 66 – zásady pro přechodné
dopravní značení na pozemních komunikacích
5. Před zahájením akce investor nahlásí NDIC (Slovenská 7/1124 Ostrava – Přívoz, PSČ 702
00) skutečný termín zahájení a ukončení dopravního omezení, a to buď telefonicky
(596 663 550 – 553) anebo emailem s potvrzením o doručení (ndic@rsd.cz)
6. Pořadatel akce zajistí po celou dobu trvání akce na silnici I. třídy bezpečnost silničního
provozu a bezpečnost všech účastníků. Akce bude zajištěna dostatečným počtem pořadatelů.
7. ŘSD ČR, Správa Ostrava neodpovídá za bezpečnost účastníků akce. V případě úrazu nebo
trvalého poškození zdraví pořadatele nebo účastníků akce odpovídá za tyto skutečnosti
pořadatel akce.
8. Po dobu konání akce nebude zasahováno do stávajících součástí a příslušenství silnice,
např. zakrývat nebo jinak upravovat stávající dopravní značení apod.
9. V případě znečištění silnice I/58 provede pořadatel akce neodkladně úklid silnice na své
náklady.
10. Po ukončení akce bude dočasné dopravní značení neprodleně odstraněno.
11. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava si vyhrazuje právo doplnit své vyjádření.
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12. Za správné umístění dopravního značení a splnění stanovených podmínek je odpovědná SK
K2 z.s., IČO 22691600, Palkovice č. p. 158, 739 41 Palkovice, Ing. Kateřina Kaiserová,
tel.: 739 521 511
Odůvodnění
Žádosti, kterou podalo Městské kulturní středisko Frenštát pod Radhoštěm, IČ 00297852, Dr.
Parmy č. p.254, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, bylo vyhověno v plném rozsahu při respektování
stanovených podmínek. Žadatel připojil k žádosti:
• souhlas vlastníka místní komunikace, kterým je město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru
1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, zast. odborem investic a rozvoje, vyznačený na žádosti
ze dne 17.08.2022.
Město je vlastníkem uzavírané komunikace a komunikací, po nichž se lze uzavřenému úseku
komunikace vyhnout a také obec v jejím zastavěném území je povolována uzavírka (a
nařizována objížďka)
• Souhlas Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odbor dopravy, s uspořádáním sportovní
akce "Beskydská sedmička” a úpravou dopravního značení na silnici č. I/58, dle žádosti a s
přenesením pravomoci ” Řízení o povolení sportovní akce a stanovení přechodné úpravy
povede a vydá městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, a to i na silnici I. třidy - I/58” ze dne
18.08.2022
• souhlas dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, Uzemní odbor Nový Jičín, Dopravní inspektorát, č. j. KRPT
195525-3/ČJ-2022-070406, ze dne 18.08.2022.
• Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Ostrava, z hlediska příslušnosti hospodaření
a jako majetkový správce silnic I. tříd na územní Moravskoslezského kraje, ze dne
22.08.2022
• návrh řešení dopravní situace
Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u
Městského úřadu Frenštát p.R. 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.
Přechodná úprava provozu je v tomto případě stanovena postupem podle ustanovení § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu formou „zkráceného řízení“, neboť cesta ke stanovení přechodné
úpravy provozu (oproti úpravě místní) 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 obecné povahy
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení).
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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 podání 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 orgán za pomocí ustanovení § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu tím způsobem, že jeho
realizaci vyžaduje jiný důležitý veřejný zájem, v daném případě se jedná o sportovně – kulturní
akci.
Poučení
Podle ustanovení§ 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek. Ve smyslu ustanovení § 101a až 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní,
v platném znění, je možný přezkum u soudu.
Správní orgán si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že
dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami. Stanovení přechodné
úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření správního
orgánu vyžadované zvláštními předpisy.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy
pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem
po vyvěšení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který
opatření obecné povahy vydal.
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení
Digitálně podepsal
Jaromír Bartoš
Datum: 22.08.2022
13:25:40 +02:00

Jaromír Bartoš
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
silniční správní úřad
Příloha:
• č.1 Schématická situace dopravního řešení u náměstí Míru ve Frenštátě p/R
• č.2 Schématická situace dopravního řešení na silnic I/58 (Pindula)
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: ……………………………...
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Doručí se:
Doporučeně:
•
Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru č.p.1, 744 01 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, se žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzení vyvěšení po uvedenou dobu.
Interním sdělením :
• Město Frenštátě p.R., odb. OIR, nám. Míru č. p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Datová schránka:
• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín, Zborovská č.
p. 5, 741 11 Nový Jičín, DS: OVM, spdaive
• Krajský úřad Moravskoslezský kraj odbor dopravy a silničního hospodářství, 28. října č. p.
2771, 702 18 Ostrava, DS: OVM, 8x6bxsd
• Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Ostrava, Mojmírovců č. p. 5, 709 81 Ostrava
• Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín,
Štefánikova č. p. 11, 741 01 Nový Jičín 1, DS: PO, muamahn
Dotčené orgány:
Datová schránka:
• Policie České republiky, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín,
DS: OVM, n5hai7v
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