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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
o zahájení správního řízení a seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací dle § 40 odst. 1 a odst.
5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o PK“), v souladu s ust. § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) oznamuje všem známým účastníkům řízení a
dotčeným orgánům, že bylo dne 13.04.2021, tj. dnem podání žádosti dle ust. § 44 odst. 1
správního řádu, zahájeno správní řízení o žádosti o vyřazení pozemních komunikací
na pozemcích parc.č. 1460/203, 1460/185, 1460/175, 1465/2, 3121/7, 1460/113, 1460/150,
3123/1, 40, 1961/1, 1961/2, 3054/1, 1885/1, 1903, vše k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek,
z kategorie místní komunikace, podle § 3 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích.
Při kontrole pasportu místních komunikací bylo zjištěno, že tyto komunikace, jsou vedeny
v pasportu místních komunikací i když nesplňují znaky místní komunikace, a byly do tohoto
pasportu zařazeny v minulosti zřejmě nedopatřením.
Uvedené místní komunikace obsluhují pouze několik nemovitostí, neslouží místní dopravě
na území obce, ale pouze k potřebě vlastníků těchto nemovitostí. Na některých pozemcích se
stavba pozemní komunikace vůbec nenachází. Nejedná se tedy o veřejně přístupné pozemní
komunikace, které slouží převážně místní dopravě na území obce.
Žádost na zahájení řízení v uvedené věci podalo Statutární město Frýdek-Místek, zastoupeno
vedoucí odboru SOM, Ing. Janou Masciuchovou, Radniční 10, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ 00296643.
Správní orgán zároveň účastníkům řízení oznamuje, že byly shromážděny veškeré podklady pro
vydání rozhodnutí. Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před
vydáním rozhodnutí vyjádřit k těmto podkladům, a to v úřední den pondělí, středa od 8 do 17
hod. a čtvrtek od 13 do 15 hod.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost
doručuje, po dobu 15 dnů a po shodnou dobu zveřejněno též způsobem umožňující dálkový
přístup. Poslední den patnáctidenní lhůty jeho vyvěšení na úřední desce Magistrátu města
Frýdku-Místku je dnem doručení. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou
vyhláškou prostřednictvím úřední desky Magistrátu města Frýdku-Místku.

Příloha:
situační zákresy

Rozdělovník:
Účastníci řízení:
Ve smyslu ustanovení § 144 odst. 6 správního řádu se následujícímu účastníku řízení
s přihlédnutím k ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení
jednotlivě:
1. Statutární město Frýdek-Místek, OSOM, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
(zast. Ing. Janou Masciuchovou)
Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení
doručuje oznámení veřejnou vyhláškou vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15
dnů:
2. Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek
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