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VEŘEJNÁ

VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Magistrát města Frýdku Místku, podle § 12 vyhlášky MV č. 346/2020 Sb., úřad obce s rozšířenou
působností, vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
přenesenou působnost stanovenou § 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), v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) na základě
návrhu fy MSGas s.r.o., se sídlem Selská 449, 739 25 Sviadnov a po projednání s Policií ČR
č. j.: KRPT-129177-2/ČJ-2022-070206 ze dne 09. 06. 2022 podle § 77 odst. 1 písm. c) odst. 3 a
odst. 5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů

stanoví přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích ul. Horní a ul. Vřesová v souvislosti s prováděním výkopových prací za
účelem napojení vodovodní a kanalizační přípojky pro RD č. p. 132 ve Frýdku-Místku, k.ú. Frýdek
za těchto podmínek:

Termín provádění prací :
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Umístění dopravních značek a dopravních zařízení proveďte podle grafické přílohy - situačního
snímku umístění přechodného dopravního značení a dopravního zařízení č. j.: MMFM 96898/2022,
která je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Za správnost
umístění, údržbu dopravního značení a po skončení prací za uvedení komunikace do původního
stavu je zodpovědný
pan Martin S o c h a c y, MSGas s.r.o., č. tel.: 608 974 067
Provedení dopravních značek a zařízení bude v souladu s normou ČSN EN 12899-1, zákonem
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, vyhláškou MD ČR č.294/2015 Sb., a
umístěno podle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP-66
schválených Ministerstvem dopravy ČR č. j.: 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015
s účinností od 1. dubna 2015. Veškeré dopravní značky a dopravní zařízení bude v reflexním
provedení (min třídy R1). Všechny součásti dopravních značek (podkladní desky, sloupky, značky,
uchycení, kotvící prvky apod.) musí být schváleného typu.
Úsek musí být ohraničen červenobílými zábranami a v případě snížené viditelnosti tyto budou
doplněny odrazovými skly a osvětleny světlem nezávislým na dodávce elektrického proudu. Po
ukončení stavby bude dopravní značení odstraněno a komunikace dána do původního stavu.
Umístění dopravních značek bude jen na dobu nezbytně nutnou v souvislosti
s prováděnými pracemi.
Navrhovatel je povinen dodržet veškeré podmínky stanovené Policií ČR uvedené ve
vyjádření, které je přílohou a nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy
provozu.
Při umístění přenosných dopravních značek je třeba dbát toho, aby spodní okraj dopravní značky
byl min. 60,0 cm nad niveletou vozovky a byla zajištěna jejich dobrá viditelnost.
V případě nutnosti žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů zdejšího úřadu, pokud
si bezpečnost a plynulost silničního provozu vyžádá doplnění dopravního značení oproti přiložené
dokumentace dopravního značení.
V případě nedodržení podmínek stanovených tímto opatřením, je zdejší silniční správní úřad
oprávněn nařídit odstranění nedostatků a uložit sankci za spáchání správního deliktu nebo
přestupku podle zvláštního zákona.
Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení,
případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadované zvláštními předpisy.

Odůvodnění
Magistrát města Frýdku-Místku stanovil přechodnou úpravu provozu z důvodu zajištění
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při prováděním výkopových prací za
účelem napojení vodovodní a kanalizační přípojky pro RD č. p. 132 ve Frýdku-Místku, k.ú. Frýdek.
Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu po projednání s příslušným
dotčeným orgánem Policie ČR jako opatření obecné povahy postupem podle ustanovení § 171
správního řádu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
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Poučení
Proti opatření obecné povahy podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek.

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů
a v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňujícím
dálkový přístup, což bude níže rovněž potvrzeno. Sejmutí vyhlášky je možné
následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a
vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru dopravy a
silničního hospodářství Magistrátu města Frýdku-Místku.
Vyvěšeno dne:……………………………………….. Sejmuto dne:………………………………….
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:…………………………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

otisk razítka
Jan V r b i c a
referent odboru dopravy
a silničního hospodářství
Příloha: situační snímek umístění PDZ + vyjádření PČR

Rozdělovník:
Navrhovatel:
MSGas s.r.o., Selská 449, 739 25 Sviadnov
Dotčené osoby:
V souladu s ustanovením § 173 správního řádu oznamuje správní orgán opatření obecné povahy
dotčeným osobám veřejnou vyhláškou.
Dotčené orgány:
Policie ČR, KŘ policie MSK, DI Frýdek Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek Místek
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