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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní 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 § 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 o silničním
provozu“), 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“) a
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve věci

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

spočívající v umístění dopravní značky B28 „Zákaz zastavení“ s d.t. E13 „Text“ MIMO
BUS vedle silnice II/477 ul. Lískovecká ve Frýdku-Místku, k.ú. Frýdek před
autobusovou zastávkou „Frýdek, Lískovecká“ v místě podle přílohy. Současně provést
vodorovné dopravní značení V12c „Zákaz zastavení“ v nájezdovém a výjezdovém
klínu autobusového zálivu předmětné autobusové zastávky.
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Odůvodnění:
Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podalo Statutární město
Frýdek-Místek, zastoupené vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství Ing. Hronovským.
Důvodem pro provedení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je zajištění
bezpečného nastupování a vystupování cestujících. Časté parkování zejména rozvozových vozidel
přilehlé provozovny pizzerie v nájezdovém klínu předmětné autobusové zastávky tvoří při nájezdu
do zastávky překážku pro autobusy MHD, jejichž řidiči nemohou přistavit autobus v celé délce
souběžně s nástupní hranou. Pro cestující vystupující zadními dveřmi je vystupování nebezpečné,
jelikož vlivem mezery mezi nástupní hranou a autobusem vzniká výškový rozdíl. Návrh stanovení
místní úpravy provozu byl projednán s dotčeným orgánem Policie České republiky, dopravní
inspektorát ve Frýdku-Místku dne 22. 02. 2021 pod č.j.: KRPT-34640-2/ČJ-2021-070206.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní 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 § 172 odst. 5
správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy na uvedené komunikaci vlastníci
nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny podat proti návrhu na Magistrát města
Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství písemné odůvodněné námitky. S úplným
zněním návrhu místní úpravy provozu na uvedené komunikaci se lze seznámit na Magistrátu
města Frýdku-Místku, 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 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na uvedené komunikaci bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí
po dobu 15 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 připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením na Magistrát města FrýdkuMístku, odbor dopravy a silničního hospodářství.
ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením
§ 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ustanovení § 39 správního řádu a lhůta
k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního
řádu.
Jan V r b i c a
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství

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

Rozdělovník:
Navrhovatel:
Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
Správce silnice II/477:
SSMSK, p.o., středisko F-M, Horymírova 2287, 738 33 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 patnácti dnů, kdy patnáctým 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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