
 

 

Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm 
odbor výstavby a územního plánování 

nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm 

Č.j.: OVÚP/26532/2020/jbartos /spis 5133/2020 Frenštát pod Radhoštěm, dne 17. září 2020 

Oprávněná úřední osoba: Jaromír Bartoš 

tel.:556833239, e-mail.: jaromir.bartos@mufrenstat.cz 

 

Žadatel : 

TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00534439, Sokolská č. p. 497, 756 61  Rožnov pod Radhoštěm 1 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
Opatření obecné povahy – 

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích 
 

- silnice II/480 v k. ú. Kopřivnice, Štramberk a Ženklava a silnice II/483 v k. ú. Veřovice -  
 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor 

výstavby a územního plánování, jako orgán státní správy příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 

361/2000 Sb., zákon o silničním provozu a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon č. 361/2000 Sb.“), obdržel dne 17.09.2020 žádost od TJ Rožnov pod 

Radhoštěm, IČO 00534439, Sokolská 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, o povolení přechodné 

úpravy provozu na: 

 

Místo:  

Silnice II/480 v k. ú. Kopřivnice, Štramberk a Ženklava a silnice II/483 v k. ú. Veřovice 

 

Termín: 

19.09.2020 v časovém rozsahu od 10:50 – 15:00 hodin. 

 

Důvod: 

„Běh rodným krajem Emila Zátopka“ – 18. ročník. 

 

Objízdná trasa:  

Pohyb běžců bude za plného provozu na pozemních komunikacích s tím, že budou dodrženy níže 

uvedené podmínky. 

 

Zodpovědná osoba za správné umístění dopravního značení:    
Mgr. Jan Fiedler, TJ Rožnov pod Radhoštěm, tel. 777 330 078, 
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Vzhledem k tomu, že dojde k částečnému omezení silničního provozu, bylo požádáno o vydání 

STANOVENÍ přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci podle § 77 odst. 1 

písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. 

 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm, odbor 

výstavby a územního plánování, jako orgán státní správy příslušný podle § 124 odst. 6 zákona 

č. 361/2000 Sb. podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 4) zák. č. 361/2000 Sb.  

 

 

stanoví 
 

přechodnou úpravu na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislého přechodného 

dopravního značení. Pro umístění dopravního značení se stanovují tyto podmínky: 
 

1. Dopravní značení a dopravní zařízení bude odpovídat grafické příloze č. 1 tohoto stanovení. 

2. Dopravní značení bude na komunikaci umístěno jen po dobu, které si vyžádá částečné 

omezení silničního provozu. 

3. Ukončení přechodné úpravy silničního provozu bude ke dni 19.09.2020. K tomuto datu 

bude přechodné dopravní značení komunikaci odstraněno. 

4. Po ukončení akce bude dopravní značení na komunikaci vždy uvedeno do původního stavu. 

5. Dopravní značení bude provedeno dle normy ČSN 12899-1 a ČSN 018020, zák. č. 361/2000 

Sb., v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisu (dále jen „vyhl. č. 294/2015 Sb.“) a umístěno 

dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, vydaných 

Ministerstvem dopravy a spojů České republiky pod č. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. 03. 

2015.  

6. Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním 

značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní 

situace. 

7. V rámci umístění přechodného dopravního značení nebude v žádném případě využito 

stojanů stávajícího svislého dopravního značení (včetně provizorního).  

8. Žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení, tak aby odpovídalo podmínkám 

tohoto stanovení po celou dobu zvláštního užívání, jenž si vyžádá částečné omezení 

silničního provozu. 

9. Dále žadatel zajistí doplnění dopravního značení dle pokynů odboru OVÚP MěÚ Frenštát 

pod Radhoštěm, příp. PČR DI Nový Jičín, pokud si bezpečnost a plynulost silničního 

provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené 

dokumentaci. 

10. Z řad pořadatele budou zajištěny osoby oprávněné zastavovat vozidla ve smyslu ustanovení 

§ 79 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 

zákonů, ve znění pozdějších přepisů, k zajištění bezpečného křížení silnic a místních 

komunikací. K označení krátkodobé uzavírky přechodnou úpravou provozu lze využít 

typových schémat, která jsou využitelná zejména pro krátkodobé uzavření příjezdů z 

křižujících komunikací na hlavní trasu závodu. Jednotlivá schémata musí být upravena dle 

místních podmínek a aktuální dopravní situace. Zároveň požadujeme v místech křížení 
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hlavních komunikací instalaci dopravního značení č. IP 22 s textem „Pozor závod", případně 

č. A 22 s dodatkovou tabulkou č. E 13 s textem „Závod” v obou směrech závodu 
11. Obec Ženklava bude požádána o uvedení v nečinnost světelné signalizační zařízení na 

přechodech silnice II/480. 

12. Organizátor akce bude povinen zajistit v určené trase závodu a zejména pak v místě startu, 
cíle a nepřehledných místech, bezpečnost silničního provozu na pozemních komunikacích 
pořadatelskou službou, která bude řádně označena podle prováděcích právního předpisu a 
poučena o vedení soutěže. 

13. Jmenný seznam pořadatelů s určeným stanovištěm bude k dispozici v případě mimořádné 

události. 

14. Pořadatelem bude osoba, dosáhla-li věku 18 let. 
15. Toto opatření obecné povahy přechodné úpravy provozu nenahrazuje zvláštní užívání dle § 

25 odst. 6e) zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích ve znění pozdějších 
předpisů. 

16. Zodpovědná osoba za správné umístění dopravního značení: Mgr. Jan Fiedler, TJ Rožnov 

pod Radhoštěm, tel. 777 330 078, 
 
 

 

Odůvodnění : 

 

Žádosti, kterou podala TJ Rožnov pod Radhoštěm, IČO 00534439, Sokolská č. p. 497, 756 61  

Rožnov pod Radhoštěm bylo vyhověno v plném rozsahu při respektování stanovených podmínek. 

Vzhledem k tomu, že žádost o stanovení přechodné úpravy byla podána žadatelem 17.09.2020, 

silniční správní úřad upřednostnil bezpečnost silničního provozu a bezpečnost účastníků závodů a 

vydává toto opatření obecné povahy dle § 77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb.. K vydání tohoto 

opatření obecné povahy využil silniční správní úřad vyjádření jednotlivých účastníků řízení a 

dotčených orgánů z roku 2019 a to z důvodů stejné trasy závodu a časové tísni ve které toto opatření 

vydává. 

Silniční správní úřad Městského úřadu Frenštát p.R., vydává toto opatření obecné povahy se 

souhlasem o delegování pravomoci (dle §11 odstavce 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve 

znění pozdějších předpisů) silničního správního úřadu Městského úřadu Kopřivnice, přes jehož 

správní obvod je běh veden. 

 

Přílohy ze kterých silniční správní úřad vycházel : 

 

• Souhlas silničního správního úřadu Městského úřadu Kopřivnice o delegování pravomoci ze 

dne 17.09.2020. 

• Vyjádření Policejního prezidia České republiky, ředitelství služby dopravní policie ze dne 

04.09.2020, č.j.: PPR-27442-1/čj-2020-990440 

• Situace s trasou závodu a mapový podklad, kde bude umístěno přechodné dopravní značení. 

Podklady pro vydání opatření obecné povahy jsou součástí spisové dokumentace, která je uložena u 

Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování. 

Stanovení bylo v souladu s § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. vydáno prostřednictvím opatřením 

obecné povahy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dočasnou, resp. přechodnou úpravu provozu na 
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pozemních komunikacích, která bude na komunikaci umístěna jen v době zvláštního užívání, nebyl 

doručován návrh opatření obecné povahy a rovněž nebyly vyzývány osoby k podávání připomínek 

nebo námitek.     

Poučení 

Proti opatření obecné povahy podle § 173 odstavce 2 správního řádu nelze podat opravný 

prostředek. Podle § 77 odstavce 5 zák. č. 361/2000 Sb. toto stanovení přechodné úpravy provozu na 

pozemních komunikacích vydané prostřednictvím opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým 

dnem po vyvěšení. Vzhledem k tomu, že silniční správní úřad upřednostňuje bezpečnost silničního 

provozu stanovuje, aby opatření obecné povahy nabylo účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce 

v souladu s ust. §173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. 

 

 

Ing. Jiří Studený 

vedoucí odboru výstavby a územního plánování 

 

 

Příloha č.1: Situace řešené oblasti a návrh dopravního řešení 
 

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňující 

dálkový přístup. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ……………………………...  Sejmuto dne: …………………………… 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření: 
 

 

Doručí se: 

účastníci řízení 

Datová schránka: 

• TJ Rožnov pod Radhoštěm, Sokolská č. p. 497, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 1, DS: 

PO_R, y4vquq2 

• Město Kopřivnice, Štefánikova č. p. 1163, 742 21 Kopřivnice 1, DS: OVM, 42bb7zg se 

žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů  

• Městský úřad Kopřivnice, Kopřivnice, 742 21 Kopřivnice 1, silniční správní úřad 

• Obec Ženklava, Ženklava č. p. 243, 742 67 Ženklava, DS: OVM, g99bjtq se žádostí o 

bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů  

• Obec Veřovice, Veřovice č. p. 70, Veřovice, 742 73 Veřovice se žádostí o bezodkladné 

vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů  
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• Město Štramberk, Náměstí 9, 742 66 Štramberk, DS: ctjba9t se žádostí o bezodkladné 

vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů  

• Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova č. p. 525, 741 01 Nový Jičín 1, DS: PO, 

jytk8nr 

 

Doporučeně: 
 

• Město Frenštát pod Radhoštěm, náměstí Míru 1, 74401 Frenštát pod Radhoštěm, žádostí o 

bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o zpětné zaslání 

potvrzení vyvěšení po uvedenou dobu 

 

Dotčené orgány: 

Datová schránka: 

• Policejní prezidium České republiky, Strojnická 27, 170 89 Praha 7, DS: gs9ai55 

 

Na vědomí: 

• Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje územní odbor Nový Jičín, Zborovská č. 

p. 5, 741 11 Nový Jičín, DS: OVM, spdaive 

• Územní středisko záchranné služby Moravskoslezskéh územní odbor Nový jičín, 

Štefánikova č. p. 11, 741 01 Nový Jičín 1, DS: PO, muamahn 

• ČSAD Vsetín a.s., Ohrada č. p. 791, 755 01 Vsetín 1, DS: PO, 62ucdux 
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