
 

 

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm 
odbor výstavby a územního plánování 

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Č.j.: OVÚP/17836/2021/jbartos /spis 2654/2021 Frenštát pod Radhoštěm, dne 16. června 2021 

Oprávněná úřední osoba: Jaromír Bartoš 

tel.:556833239, e-mail.: jaromir.bartos@mufrenstat.cz 

 

 

Žadatel: 

Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, nám. Míru č. p. 1, 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 
 

- návrh úpravy provozu v lokalitě Střelniční – Frenštát p.R. -  

 

 

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 

22.04.2021 žádost Města Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 000297852, nám. Míru č.p. 1, 744 01  

Frenštát pod Radhoštěm, o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podle 

§ 77 odst. 1  písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., spočívající v : 

 

• místní úpravu provozu na místních komunikacích – v lokalitě Za Střelnicí a oblasti Pod 

Žuchovem v katastru obce Tichá. Záměrem nového dopravního značení je vytvořit v této 

oblasti zónu s omezením rychlosti na 30 km/hod s ohledem na stávající šířku místních 

komunikací a jejich technický stav. Šířka místních komunikací je z větší čísti omezena 

oplocením stávající zástavby, a tudíž zde není možné jejich rozšíření. 

Ze strany obce Tichá je na některých komunikacích již omezena rychlost na 30 km/hod, 

která je však jednotlivými křižovatkami zrušena.  
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Další navrhované dopravní značení má za úkol svést dopravu z nově zastavěného území 

v oblasti (Pod Žuchovem) v obci Tichá na silnici vyšší třídy, a to nejkratší trasou. 

V současné době obyvatelé této části využívají MK města Frenštátu p.R., jež svým šířkovým 

uspořádáním nevyhovují zvýšené dopravní zátěži. Toto značení nijak zvlášť neprodlužuje 

trasu dopravního napojení na město Frenštát p.R.  

 

 

Odůvodnění : 

 

Návrh stanovení místní úpravy provozu podalo Město Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 000297852, 

nám. Míru č.p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm. Dopravní značení bude instalováno v lokalitě 

ulice Střelniční a „Pod Žuchovem“, záměrem je upravit silniční provoz v této lokalitě a snížit 

rychlost vzhledem k nárůstu dopravy. Stávající místní komunikace jsou poměrně úzké ohraničené 

oplocením jednotlivých vlastníků nemovitostí. 

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/1 ze dne 

18.05.2013, Policií ČR, dopravním inspektorátem Nový Jičín č.j.: KRPT – 94869-1/ČJ-2021-

070406 ze dne 16. června 2021. 

 

Podle ustanovení § 172 správního řádu mohou opatřením dotčené osoby podávat připomínky nebo 

námitky k předkládanému návrhu.  

Lhůta 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu k podání námitek v případě vlastníků nemovitostí vyplývá 

přímo z ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu. Lhůtu k podání připomínek určil správní orgán 

v totožné délce 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu za podmínek stanovených v ustanovení § 39 

správního řádu, který byl užit přiměřeně podle ustanovení § 174 odst. 1 správního řádu a dále 

s přihlédnutím k zásadě upravené v ustanovení § 4 odst. 4 správního řádu, tedy takovým způsobem, 

který umožňuje dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a oprávněné zájmy. Zmeškání uvedené 

30denní lhůty k připomínkám a námitkám nelze prominout ve smyslu ustanovení § 41 správního 

řádu a tedy se k nim nepřihlíží. 

O uplatněných námitkách rozhoduje správní orgán, připomínkami se potom správní orgán zabývá 

jako podkladem pro opatření obecné povahy. 

Tento návrh stanovení místní úpravy se doručuje veřejnou vyhláškou. V souladu s ustanovením § 

25 správního řádu se doručení veřejnou vyhláškou provede tak, že se písemnost vyvěsí na úřední 

desce správního orgánu a současně s tím, bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.  

Návrh opatření obecné povahy musí být podle ustanovení § 172 odst. 1 věty poslední správního 

řádu zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů, přičemž dnem zveřejnění podle ustanovení § 172 odst. 5 

věty první správního řádu se rozumí patnáctý den ode dne vyvěšení návrhu opatření obecné povahy 

na příslušné úřední desce (tedy způsobem stanoveným v ustanovení § 25 správního řádu). Teprve 

po uplynutí 15denní lhůty ode dne vyvěšení návrhu počíná běžet lhůta 30 dnů pro podání námitek 

proti návrhu opatření obecné povahy. 

Písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky je třeba uplatnit v souladu s pravidly 

pro podání dle ustanovení § 37 správního řádu. Musí být zřejmé, kdo podání činí, čeho se podání 

týká a též čeho se jeho podatel domáhá. Podání musí obsahovat označení správního orgánu, jemuž 

je určeno, další náležitosti, které stanoví zákon, a podpis osoby, která je činí. 
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Podání lze učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané 

zaručeným elektronickým podpisem. Podání je možné podat také pomocí jiných technických 

prostředků, zejména prostřednictvím dálnopisu, telefaxu nebo veřejné datové sítě bez použití 

zaručeného elektronického podpisu, v takovém případě je ovšem nutno do 5 dnů podání potvrdit, 

popřípadě doplnit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané 

zaručeným elektronickým podpisem.  

Podatel, který je fyzickou osobou, musí nadto uvést své jméno, příjmení, datum narození a místo 

trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování podle ustanovení § 19 odst. 3 správního 

řádu.  

V podání souvisejícím s podnikatelskou činností uvádí fyzická osoba jméno a příjmení, popřípadě 

dodatek odlišující osobu podnikatele nebo druh podnikání vztahující se k této osobě nebo jí 

provozovanému druhu podnikání, identifikační číslo a adresu zapsanou v obchodním rejstříku nebo 

jiné zákonem upravené evidenci jako místo popřípadě jinou adresu pro doručování.  

Podatel, který je právnickou osobou, uvede v podání svůj název nebo obchodní firmu, identifikační 

číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla, popřípadě jinou adresu pro doručování.  

 

 

 

 

Jaromír Bartoš 

referent odboru výstavby a územního plánování 

 

 

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 
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Do datové schránky: 

• Obec Tichá, Tichá č. p. 1, 742 74 Tichá, DS: OVM, 799bazw, se žádostí o bezodkladné 

vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 30 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 

 

 

Dotčené orgány: 

Do datové schránky : 

• Policie České republiky, dopravní inspektorát, Svatopluka Čecha 11, 741 11 Nový Jičín, 

DS: OVM, n5hai7v 
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