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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční
správní úřad podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) v souladu s § 19a
zákona o pozemních komunikacích zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a
následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) ve věci

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

spočívající v umístění svislého dopravního značení IZ 8a „Zóna s dopravním
omezením“ a IZ 8b „Konec zóna s dopravním omezením“ na místních komunikacích
v k.ú. Frýdek a k.ú. Místek v rámci provádění blokového čištění místních komunikací
v provedení podle přílohy.

Odůvodnění:
Návrh stanovení místní úpravy provozu podala společnost TS a.s., se sídlem 17. listopadu 910,
738 01 Frýdek-Místek z důvodu zajištění volného prostoru na místních komunikacích v rámci
provádění blokového čištění místních komunikací a čištění vpustí na území Statutárního města
Frýdku-Místku v roce 2021. Tento návrh stanovení přechodné úpravy provozu byl projednán
s dotčeným orgánem dne 01. 02. 2021 č.j.: KRPT-15953-2/ČJ-2021-070206. Vzhledem ke
skutečnosti, že součástí návrhu je dokumentace velkého rozsahu, nebude v souladu
s ustanovením § 172 odst. 2 správního řádu návrh zveřejněn na úřední desce v úplném znění.
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V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení přechodné
úpravy provozu na uvedené komunikaci kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Magistrátu města Frýdku-Místku,
odboru dopravy a silničního hospodářství písemné připomínky a v souladu s ustanovením § 19a
zákona o pozemních komunikacích může k tomuto návrhu podávat Magistrátu města FrýdkuMístku, odboru dopravy a silničního hospodářství námitky pouze vlastník a správce pozemní
komunikace, jíž se má opatření týkat, a jelikož se jedná o opatření obecné povahy vydávané na
návrh, také navrhovatel, mohou podat písemné odůvodněné námitky. S úplným zněním návrhu
přechodné úpravy provozu na uvedené komunikaci se lze seznámit na Magistrátu města FrýdkuMístku, odbor dopravy a silničního hospodářství – Radniční 1148, Frýdek Místek, kancelář č. 415
- v úřední dny Po a St 8.00 – 17.00 hod a Čt 13.00 – 15.00 hod (nejlépe po předchozí telefonické
domluvě) a to ve lhůtě 10 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích bude vystaven
k veřejnému nahlédnutí
po dobu 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení
na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku a současně také způsobem umožňujícím dálkový
přístup na stránkách www.frydekmistek.cz.
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství podle ustanovení
§ 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na uvedené komunikaci podávaly
písemné odůvodněné námitky doručením na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a
silničního hospodářství.
ve lhůtě do 10 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Lhůta k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 19a odst. 3
zákona o pozemních komunikacích.

otisk razítka
Jan V r b i c a
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství
Příloha: provedení PDZ IZ 8a a IZ 8b, harmonogram provádění blokového čištění
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Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
nebo námitek musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku po
dobu nejméně 10 dnů.

Vyvěšeno dne:……………………………………….. Sejmuto dne:………………………………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Rozdělovník:
Navrhovatel:
TS a.s., 17. listopadu 910, 708 01 Frýdek-Místek
Dotčené osoby:
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení o návrhu opatření
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední
desce MM Frýdku-Místku. Současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a to
po dobu deseti dnů, kdy desátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Dotčený orgán:
Policie ČR, KŘ policie MSK, DI Frýdek Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek Místek
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