
 

 

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm 
odbor výstavby a územního plánování 

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Č.j.: OVÚP/1331/2022/jbartos /spis 320/2022 Frenštát pod Radhoštěm, dne 12. ledna 2022 

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  
Opatření obecné povahy – 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích 
 

- silnice III/4848 Tichá, MK ul. Horní 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.“), obdržel dne 12.01.2022 žádost, kterou 

podalo Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, nám. Míru č. p. 1, 744 01  Frenštát pod 

Radhoštěm, 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. a v katastru 

obce Tichá na Moravě spočívá: 

 

Upřesnění přechodné úpravy provozu: 

 

• silnice III/4848 a účelové komunikace v oblasti kolem městského hřbitova města Frenštátu 

p.R., v katastru Obce Tichá na Moravě v termínu 22.01.2020 od 7:00 – 13:00 hodin, 

zodpovědný za umístění PDZ bude Pavel Stachura, tel.: 602 746 109. 
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• ul. Horní při vjezdu na náměstí Míru ve Frenštátě p.R., a odstavné ploše naproti 

supermarketu Albert rovněž ve Frenštátě p.R., dne 23.01.2022 v době od 8:00 – 14:00 hod., 

zodpovědný za umístění PDZ bude Mgr. Jan Ražnok, tel.: 606 756 313. 

 

Objízdná trasa:  

Vzhledem k tomu, že provoz bude pouze omezen, objízdná trasa není stanovena, složkám IZS budou 

všechny komunikace volně průjezdné. 

 

Důvod zvláštního užívání, jenž si vyžádá úplné omezení silničního provozu:  

Na silnici III/4848 a místních komunikacích v oblasti kolem městského hřbitova města Frenštátu 

p.R., bude provoz usměrněn z důvodu konání smutečního obřadu a předpokladu zvýšení dopravy 

v této době. 

Na MK Horní při vjezdu na náměstí Míru ve Frenštátě p.R. pak konání kulturní akce. 

 

Vzhledem k tomu, že dojde k částečnému omezení silničního provozu, bylo požádáno o vydání 

STANOVENÍ přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci podle § 77 odst. 1  

písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. 

 

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 tohoto stanovení. 

2. Dopravní značení bude na komunikaci umístěno jen po dobu, které si vyžádá omezení 

silničního provozu. 

3. Ukončení přechodné úpravy silničního provozu bude ke dni 22.01.2022 na silnici a ÚK 

v k.ú. Tichá a 23.01.2022 na ul. Horní a zpevněné ploše naproti supermarketu Albert ve 

Frenštátě p.R.. K tomuto datu bude přechodné dopravní značení komunikaci odstraněno. 

4. Po ukončení prací bude dopravní značení na komunikaci vždy uvedeno do původního stavu. 

5. 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.  

6. Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním 

značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní 

situace. 
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7. V rámci umístění přechodného dopravního značení nebude v žádném případě využito 

stojanů stávajícího svislého dopravního značení (včetně provizorního).  

8. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení, tak aby odpovídalo podmínkám 

tohoto stanovení po celou dobu zvláštního užívání, jenž si vyžádá omezení silničního 

provozu. 

9. Žadatel zajistí průběžnou kontrolu stavu a údržbu přechodného dopravního značení po celou 

dobu jeho umístění na komunikacích. 

10. Na komunikacích v majetkové správě SSMSK středisko Nový Jičín nesmí být v žádném 

případě zřízeno jakékoliv značení trvalého charakteru (šipky, čáry, texty vyznačené barvou 

na vozovce). Dočasné dopravní značení nesmí být v žádném případě umístěno na stojanech 

stávajícího svislého dopravního značení. 

11. Škody a závady na komunikacích v majetkové správě SMSK středisko Nový Jičín vzniklé 

v souvislosti vedením objížďky odstraní žadatel na vlastní náklad. 

12. O omezení přístupu k nemovitostem, které budou uzávěrou dotčené, budou vlastníci 

nemovitostí s dostatečným předstihem vyrozuměni. 

13. 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 

14. stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/4848 a ÚK v Obci Tichá z důvodu 

organizace smutečního obřadu na hřbitově města Frenštátu p.R., dne 22.01.2022 v době od 

7:00 – 13:00 hod., zodpovědný za umístění PDZ bude Pavel Stachura, tel.: 602 746 109. 

15. Stanovení přechodné úpravy na ul. Horní při vjezdu na náměstí Míru ve Frenštátě p.R., a 

odstavné ploše naproti supermarketu Albert rovněž ve Frenštátě p.R., dne 23.01.2022 v době 

od 8:00 – 14:00 hod., zodpovědný za umístění PDZ bude Mgr. Jan Ražnok, tel.: 606 

756 313. 

Odůvodnění : 

 

Žádosti, kterou podalo Město Frenštát pod Radhoštěm, IČO 00297852, nám. Míru č. p. 1, 744 01  

Frenštát pod Radhoštěm, bylo vyhověno v plném rozsahu při respektování stanovených podmínek. 

Žadatel připojil k žádosti, souhlas správce místní komunikace, jímž je Město Frenštát p.R, náměstí 

Míru 1, 744 01, zastoupené odborem OIR, vyznačeným na žádosti o Stanovení dopravního značení 

ze dne 12.01,.2022, na níž bude umístěno přechodné dopravní značení. Souhlas majetkového 

správce silnice III/4848 jimž je Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova č. p. 525, 741 

01 Nový Jičín. Souhlas s umístěním na účelových komunikacích v k. ú. Tichá na Moravě by ústně 

získán od vlastníka těchto komunikací jimž je RenoFarma Javorník, a.s., Lichnov 47, 74275 

Lichnov. 

Návrh 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 č. j.: KRPT-

8075-2/ČJ-2022-070406 ze dne 12. ledna 2022. 

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 
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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).  

 

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, a to zajištění bezpečnosti silničního provozu a 

účastníků smutečního obřadu a kulturní akce. 

 

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 

 

 

 

Ing. Jiří Studený 

pověřený vedením odboru výstavby a územního plánování 

 

Příloha č.1: Situace řešené oblasti a návrh dopravního řešení 
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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: 

 

 

Doručí se:  

Účastníci řízení: 

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 

 

Interním sdělením: 

• Město Frenštátě p.R., odb. OIR, nám. Míru č. p. 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

 

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 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzení 

vyvěšení po uvedenou dobu 

• Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova č. p. 525, 741 01 Nový Jičín 

 

Dotčený orgán: 

do datové schránky: 

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

DZ: n5hai7v 

 
 

 

 

 


		radek.zeman@mufrenstat.cz
	2022-01-13T10:11:08+0100
	Město Frenštát pod Radhoštěm


		2022-01-17T08:41:41+0100


	



