Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Č.j.: OVÚP/24254/2022/jbartos /spis 4349/2022
Frenštát pod Radhoštěm, dne 23. srpna 2022
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
- Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro
- stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
- Trojanovice centrum 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, obdržel dne
19.08.2022 žádost Obce Trojanovice, IČO 00298514, Trojanovice č. p. 210, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm, o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle 77 odst. I
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., spočívající v :
Popis návrhu trvalého DZ:
Předložená projektová dokumentace řeší trvalou úpravu provozu na nově vybudovaných
zpevněných plochách vybudovaných v lokalitě „Centrum — Trojanovice”. V řešené ploše došlo k
vybudování nových zpevněných ploch sloužící jako komunikace a odstavná stání. Tyto zpevněné
plochy jsou napojeny stávajícím sjezdy ze silnice III/4835. Tyto sjezdy budou nově označeny
směrovými sloupky Z11g. Dále dojde k úpravě provozu na sjezdu u prodejny Hruška, který bude
sloužit pouze pro zásobování, a to dopravním značením (DZ) „B1“ s dodatkovou tabulkou „E13“ s
textem „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ”. Při vjezdu na zpevněnou plochu bude na stávajícím sloupu

veřejného osvětlení umístěno DZ „IP13b“ s dodatkovou tabulkou „E13“ s textem „PO — PÁ, 7-18
hod., MAX. 2 HOD. Dále bude označeno jedno odstavné stání pro imobilní, a to DZ IP12 se
symbolem 225 + VDZ symbol 225. V místech označených v situaci červenými kříži bude
provedeno VDZ V12a.

Odůvodnění :
Návrh stanovení místní úpravy provozu podala Obec Trojanovice, IČO: 00298514, Trojanovice č.
p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Dopravní značení bude instalováno v lokalitě „Trojanovice
— centrum”. Jedná se o nově vybudované zpevněné plochy, jehož součástí odstavná stání a účelové
komunikace.
Návrh dopravního značení bylo posouzeno, z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu
podle zák. č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 294/2015 Sb.”) a podle Zásad pro dopravní značení na
pozemních komunikacích TP 65, schválených MD ČR pod č.j.: 532/2013-120-STSP/I ze dne
18.05.2013, Policií ČR, dopravním inspektorátem Nový Jičín č.j.: KRPT - 177065-2/ČJ2022070406 ze dne 16. srpna 2022.
V souladu s ustanovením 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy
provozu na uvedených účelových komunikacích kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy,
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit na Městském úřadě ve Frenštátě
pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování. Písemné připomínky v souladu s
ustanovením 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy na uvedených
komunikacích vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny podat proti návrhu
č.j OVÚP/24254/2022/jbartos /spis 4349/2022 ze dne 23. srpna 2022 na Městském úřadě ve
Frenštátě pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování písemné odůvodněné námitky. Do
spisové dokumentace mohou účastníci řízení nahlédnout v kanceláři č. 52 odboru výstavby a
územního plánování Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm v úřední dny: pondělí a středa od
8:00-12:00 hod a od 13:00-17:00 hod., úterý a čtvrtek od 8:00-12:00 hod, v pátek po předchozí
telefonické dohodě.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na uvedené komunikaci bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce města Frenštátu
pod Radhoštěm a současně také způsobem umožňujícím dálkový přístup na stránkách
www.mufrenstat.cz
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor výstavby a územního plánování podle ustanovení
S 172 odst. 1 správního řádu vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na uvedené místní komunikaci
podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením na odbor výstavby a
územního plánování městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm. ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění.
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením
174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ustanovení 39 správního řádu a lhůta k
podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení 172 odst. 5 správního řádu.
Doručování veřejnou vyhláškou upravuje 25 správního řádu. Doručení se provede tak, že se
písemnost vyvěsí na úřední desce správního úřadu, který písemnost doručuje. Písemnost se zveřejní
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též způsobem umožňující dálkový přístup. Třicátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.

Digitálně podepsal
Jaromír Bartoš
Datum: 23.08.2022
07:52:24 +02:00

Jaromír Bartoš
referent odboru výstavby a územního plánování
silniční správní úřad
Příloha:
Situace návrhu umístění dopravního značení
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 30 dnů.
Vyvěšeno dne: ………………………….

Sejmuto dne: ………………………….

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup 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 30 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 30
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, n5hai7v
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