Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování
nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Č.j.: OVÚP/6986/2020/jbartos /spis 1596/2020
Frenštát pod Radhoštěm, dne 20. dubna 2020
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
Opatření obecné povahy –
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- na místních komunikacích v obci Trojanovice –
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 04.03.2020 žádost, kterou
podala Obec Trojanovice, IČO 00298514, Trojanovice č.p. 210, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm,
o stanovení přechodné úpravy provozu na :
-

místních komunikacích v obci Trojanovice v roce 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., a písemného
vyjádření příslušného dotčeného orgánu jímž je Policie ČR, Krajského ředitelství Policie
Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín, dopravní inspektorát č.j.: KRPT –
65704-1/ČJ-2020/070406 ze dne 16.04.2020.

stanoví
přechodnou úpravu na místních komunikacích pro zajištění realizace oprav, spojených se správou,
údržbou, měřením a čištěním v obci Trojanovice, spočívající v umístění přechodného dopravního
značení a dopravního zařízení bude podle § 61 odst. 4) zák. č. 361/2000 Sb., a vyhl. č. 294/2015,
kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích dle jednotlivých pracovních
schémat B/1, B/2, B/4, B/6, B/7, B/8, B/14.2, B/17.

Dopravní značení bude provedeno podle normy ČS 018020, ČSN EN 12899-1, zák. č. 361/2000
Sb., v souladu s vyhl. č. 294/2015., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a umístěno dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích
TP 66, Č.j.: 21/2015-120 – TN/1 ze dne 12. března 2015. Dopravní značení musí být provedeno a
umístěno v souladu se stávajícím dopravním značením dle platných zákonů a vyhlášek, technických
podmínek a norem, podle konkrétní situace.
Pro umístění dopravního značení a dopravního zařízení stanoví tyto podmínky:
1. Dopravní značení bude na komunikaci umístěno jen po dobu trvání zvláštního užívání, které
si nevyžádá úplné omezení silničního provozu.
2. 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 čj. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 03.
2015.
3. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení, tak aby odpovídalo podmínkám
tohoto stanovení po celou dobu zvláštního užívání, jenž si vyžádá částečné omezení
silničního provozu.
4. Přechodné dopravní značení upozorňující na dočasný zákaz stání ve vymezenou dobu musí
být umístěna na komunikaci nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo
omezení.
5. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení, tak aby odpovídalo podmínkám
tohoto stanovení po celou dobu zvláštního užívání, jenž si vyžádá částečné omezení
silničního provozu.
6. Bude-li to nezbytné, pro naplnění výše uvedeného účelu, je vlastník pozemní komunikace
oprávněn odstranit silniční vozidlo, ponechané na pozemní komunikaci v rozporu
s instalovaným výše uvedeným přechodným dopravním značením, a odstavit je na vhodném
místě. Po pominutí důvodu pro odstranění silničního vozidla je vlastník pozemní
komunikace povinen vozidlo bez zbytečného odkladu vrátit na místo, odkud bylo
odstraněno, nebo na jiné vhodné místo v bezprostředním okolí viditelné z místa, odkud bylo
vozidlo odstraněno. Není – li to možné, oznámí vlastník pozemní komunikace provozovateli
silničního vozidla a Policii České republiky místo, kde je možné vozidlo vyzvednout, a
způsob jeho vyzvednutí.
7. Přechodné dopravní značení (dále jen PDZ) na výše uvedených komunikacích, bude podle §
61 odst. 4) zák. č. 361/2000 Sb. užíváno dle obecných schémat č. B/l, B/2, B/4, B/6, B/7,
B/8, B/14.2, B/ 17, které jsou uvedené v TP66, pro zajištění realizace oprav, výše uvedených
komunikací, spojených se správou, údržbou, měřením a opravou komunikací. V případě
nemožnosti přístupu k nemovitostem v konkrétní lokalitě, budou majitelé nemovitostí
vyrozuměni o harmonogramu a rozsahu prováděných prací. O rozsahu prací budou
informováni dotčení dopravci veřejné linkové dopravy. Podle potřeby nemáme námitek, aby
před zahájením prací na komunikacích byly umístěny DZ B28, popř. B29 s DT E13 „Platí v
době od do...” a DT E7a, b), E8a — e) .
8. V případě nutnosti nemáme námitek k zastavení silničního provozu pomocí náležitě
poučených osob, podle S 79 zák. č. 361/2000 Sb. Ve stanovení bude uvedena konkrétní
osoba, která bude odpovědná za organizaci, zabezpečení prací a umístění PDZ
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9. Pokud dojde k uzavření komunikace na dobu delší, než tři dny požadujeme podat informaci
o dopravním omezení telefonicky (t. č. 974735258) popř. emailem (ni.di@pcr.cz).
10. Toto stanovení přechodné úpravy provozu č.j.: OVÚP/3245/2020/jbartos /spis 707/2020 na
pozemních komunikacích vydané prostřednictvím opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po dni vyvěšení a je platné do 31.12.2020.
11. Za dopravní značení odpovídá: Obec Trojanovice, IČO 00298514, Trojanovice č.p. 210, 744
01 Frenštát pod Radhoštěm, starosta Mgr. Jiří Novotný
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. Žadatel
připojil k žádosti vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského kraje,
územní odbor Nový Jičín, Dopravní inspektorát vydané pod č.j.: KRPT – 65704-1/ČJ2020/070406 ze dne 16.04.2020.
Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u
Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování, kancelář č.52.
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 dni vyvěšení.

Digitálně podepsal Jiří Studený
Datum: 20.04.2020 16:40:01 +02:00
Ing. Jiří Studený
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

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, náměstí Míru č. p. 1, 74401 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, DS: OVM,
2yzbsk8, se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15
dnů a o zpětné zaslání potvrzení vyvěšení po uvedenou dobu
Dotčený orgán
do datové schránky:
• Policie České republiky, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha č. p. 11, 741 11 Nový Jičín,
DS: n5hai7v
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