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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích
- Silnice III. třídy 4835 v k. ú. Trojanovice – u restaurace Balita 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 26.02.2020 žádost, kterou
podala společnost SEMITA - DS s.r.o., IČO 03829707, Veřovice č.p. 171, 742 73 Veřovice, o
povolení přechodné úpravy provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. :
•

silnice III/4835 v k. ú. Trojanovice v blízkosti restaurace Balita

Přechodné dopravní značení bude instalováno z důvodu výstavby chodníkových těles a úprav
autobusových zastávek u restaurace Balita - Trojanovice.
•

Doba umístění přechodného dopravního značení 2 měsíce v období od 05.03.2020 –
04.05.2020.

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, jenž bude označovat pracovní, resp. uzavřený úsek

předmětné komunikace a pro umístění dopravního značení a dopravního zařízení stanoví tyto
podmínky:
1. Dopravní značení a dopravní zařízení bude odpovídat grafické příloze č. 1 tohoto stanovení
- Schéma pro označení pracovních míst v obci a to v době pracovní činnosti podle
pracovního schématu B/2, po skončení pracovní činnosti podle pracovního schématu B/1.
2. Dopravní značení bude na komunikaci umístěno jen po dobu trvání zvláštního užívání, které
si vyžádá částečné omezení silničního provozu.
3. Ukončení přechodné úpravy silničního provozu bude ke dni 05.05.2020. K tomuto datu
bude přechodné dopravní značení komunikaci odstraněno.
4. Vzhledem k tomu, že bude DZ instalováno v době, kdy se provádí zimní údržba zajistí
osoba odpovědná za instalaci přechodného DZ, aby toto dopravní značení nebránilo
případnému úklidu komunikace.
5. Přenosné svislé dopravní značky, přechodné vodorovné dopravní značky, světelné signály,
dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po nezbytně
nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý 2, 3 zák. č. 361/2000
Sb.)
6. Po ukončení prací bude dopravní značení na komunikaci vždy uvedeno do původního stavu.
7. 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.
8. Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním
značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní
situace.
9. V rámci umístění přechodného dopravního značení nebude v žádném případě využito
stojanů stávajícího svislého dopravního značení (včetně provizorního).
10. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení, tak aby odpovídalo podmínkám
tohoto stanovení po celou dobu zvláštního užívání, jenž si vyžádá omezení silničního
provozu.
11. Stálé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodné úpravy provozu,
bude v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“ překryto nebo škrtnuto. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemní komunikaci nenahrazuje správní rozhodnutí věcně a místně příslušného silničního
správního úřadu vydané pro zvláštní užívání nebo uzavírku dotčené pozemní komunikace.
12. 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
13. Za dopravní značení odpovídá: Jiří Válek, tel.: 602 726 566.
Odůvodnění :
Žádosti, kterou podala společnost SEMITA - DS s.r.o., IČO 03829707, Veřovice č.p. 171, 742 73
Veřovice, bylo vyhověno v plném rozsahu při respektování stanovených podmínek. Návrh
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stanovení předmětné přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích byl projednán
s dotčeným orgánem – viz souhlasné vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství
Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, Dopravní inspektorát vydané pod Čj.: KRPT241667-2/ČJ-2017-070406 ze dne 21. února 2020.
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: 05.03.2020 10:57:59 +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:
Doporučeně:
• Město Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 00297852, 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 210, 744 01 Frenštát p.R., DS : 2yzbsk8, se žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzení vyvěšení po uvedenou dobu.
• Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova č.p.525, 741 01 Nový Jičín 1, DS: PO,
jytk8nr
• SEMITA - DS s.r.o., Veřovice č.p. 171, 742 73 Veřovice, DS: fvmxtap
• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín, Zborovská
č.p. 5, 741 11 Nový Jičín, DS: OVM, spdaive
• Územní středisko záchranné služby Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín,
Štefánikova č.p. 11, 741 01 Nový Jičín 1, DS: PO, muamahn
• ČSAD Vsetín a.s., Ohrada č.p. 791, 755 01 Vsetín, DS: 62ucdux
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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