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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
R O Z H O D N U T Í 

 
Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční 
správní úřad podle § 40 odst. 1 a 5 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodl v řízení 
o žádosti Statutárního města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek, ze dne 
13.02.2023, ve věci zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace, podle § 3 
odst. 1 zákona o pozemních komunikacích takto: 
 
 

z a ř a z u j e 
 

 
pozemní komunikaci na části pozemku parc. č. 158/2, 1381/23, 1382/2, k.ú. Skalice u Frýdku-
Místku, obec Frýdek-Místek, do kategorie místní komunikace. IV. třídy. 
  
 
 
Odůvodnění: 
 
Dne 13.02.2023 Statutární město Frýdek-Místek zastoupeno Ing. Janou Masciuchovou, podalo 
zdejšímu silničnímu správnímu úřadu žádost o zařazení výše uvedených pozemních komunikací 
do kategorie místní komunikace. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení. Okruh 
účastníků řízení je stanoven podle § 27 zákona č. 500/2004 (dále jen „správní řád“) s ohledem 
na skutečnost, že účastníkem tohoto řízení je každý vlastník nemovitosti dotčené stavbami 
komunikací. Proto je řízení vedeno v režimu § 144 správního řádu (řízení s velkým počtem 
účastníků) a účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu bylo oznámení o zahájení 
správního řízení doručeno veřejnou vyhláškou. Dne 10.03.2023 bylo oznámení doručeno. 
Oznámení bylo zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku dne 22.02.2023, dne 
10.03.2023 bylo sejmuto. Žádný z účastníků řízení nepodal námitky. 
 
Silniční správní úřad přezkoumal žádost Statutárního města Frýdek-Místek v celém rozsahu, 
posoudil dopravní význam této komunikace na území města, její určení a stavebně technické 
vybavení. Dále silniční správní úřad přezkoumal vlastnictví této komunikace a konstatoval, že 
navrhovaná komunikace je ve vlastnictví Statutárního města Frýdek-Místek, což je nutná 

      
      
dle rozdělovníku 
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podmínka, stanovená v § 9 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích. Protože v průběhu řízení 
neshledal správní orgán důvody bránicí zařazení předmětné pozemní komunikace do kategorie 
místní komunikace, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku. 
 
 
Poučení: 

 
Účastníci řízení mají podle § 81 odst. 1 správního řádu právo proti tomuto rozhodnutí podat 
odvolání do 15-ti dnů ode dne jeho doručení. Náležitosti odvolání jsou uvedeny v § 82 správního 
řádu. Odvolání se podává u Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru dopravy, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, prostřednictvím Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy 
a silničního hospodářství, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek.  
 
 
 
 
 
 
Mgr. Jarmila Kovářová 
referent odboru dopravy  
a silničního hospodářství 

 
 
 
 

Toto rozhodnutí 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 zákres 
 
 
 
 
 
 
 
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 rozhodnutí 
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 rozhodnutí veřejnou vyhláškou vyvěšenou následujícím úřadem po dobu 15 
dnů: 
2. Magistrát města Frýdku-Místku, Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek 
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