
Městský úřad Frenštát pod Radhoštěm
odbor výstavby a územního plánování

nám. Míru I,744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Č1.: ovÚl lI8589l20I7ljbartos lspis 3I52l20I7 Frenštát pod Radhoštěm, dne 8. srpna 2017
Oprávněná úřední osoba: Jaromír Bartoš
tel. : 5 5 6 8 3 3 239, e- ma1l : j aromir. b arto s @ mufren staí. cz

Žadate|:
TOMI - REMONT a. s., IČ :255085'7I, Přemyslovka25I4l4,796 0I Prostějov, zastoupená firmou
DAVOZ ZNAČKY s. r. o, IČ :29462223,Bítov 106,'743 01 Bítov

VVEREJNA VYHLASKA
Opatření obecné povahy -

stanovení přechodné úpravy proyozu na pozemních
komunikacích

Objížďka
v rámci ,,Rekonstrukce 

3:ffii.;;1o;;?ir,j.:,*rr07 
v km 25,828 trati

Obecní úřad obce s rozšířenou působností, Městský úřad Frenšt^ít pod RadhoŠtěm, odbor
výstavby a územního plánování, jako orgán státní správy příslušný podle § t24 odst. 6 zákona ě,

36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonŮ, ve znění
pozdějších předpisů (dáIe jen ,3ákon ě. 36112000 Sb."), obdržel dne 28.0ó.2017 Žáďost, kterou
podat TOMI _ REMONT a. s,, IC : 25508571, Přemyslovka 25I4l4,796 0I Prostějov, zastoupená

firmou DAVOZ ZNAČKY s. r. o, IČ:29462223,Bítov 106,'743 01 Bítov o povolení přechodné
úpravy proyozu v rámci uzavírky provozu na komunikaci IV483 v obci Yeřovice z dŮvodu
provádění stavebních prací ,,Rekonstrukce železničního přejezdu P7507 v km 25,828 trati
Studénka - Veřovice".

Zv|áštní užívání, které se uskuteční v délce 6 dnů v období od 17.08.2017 - 22.08.2017 si
vyžáďá úplné omezení silničního proyozu na předmětné silnici IV483 v rámci ,oRekonstrukce
železničního přejezdu W507 v km 251828 trati Studénka - Veřovice". Současně proto bylo
požádáno o vydání STANOVENÍ přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci a

komunikacích dotčených objížďkou podle § 77 odst.1 písm. c) zékona 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 § I24 odst. 6 zákona
ě,361,12000 Sb. podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb.



stanoví

přechodnou úpravu na pozemních komunikacích spočívající v umístění svislého přechodného
dopravního znaěení a dopravního zařízení, jenž bude označovat pracovní, resp, uzavřený úsek
předmětné komunikace a pro umístění dopravního značení a dopravního zařízení stanoví tyto
podmínky:

1. Dopravní znaěení a dopravní zařízení bude odpovídat graficképříIoze č. 1 tohoto stanovení.
2. Dopravní značení bude na komunikaci umístěno jen po dobu trvání zvláštního ažívání,které

sí vyžádá úplné omezení si]ničního provozu.
3, Ukončení přechodné úpravy silničního provozu bude ke dni 22.08.2017. Ktomuto datu

bude přechodné dopravní znaěení komunikaci odstraněno.
4. Přenosné svislé dopravní znaěky, přechodné vodorovné dopravní znaěky, světelné signály,

dopravní zaíízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívánv jen po nezbytně
nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaďuje bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý 2,3 zák. ě, 36112000
Sb.)

5, Po ukončení prací bude dopravní značení na komunikaci uvedeno do původního stavu, a na
komunikacích v majetkové správě SSMSK střediska Nový Jičín uvedeno do původního
stavu a odsouhlaseno písemnou formou se zástupcem SSMSK_střediska Nový Jičín.

6. Dopravní značení bude provedeno dle normy CSN 12899-1 a CSN 018020, zák. č,36112000
Sb., v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisu (dále jen ,,vyhl. ě. 29412015 Sb.") a umístěno
dle Zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, vydaných
Ministerstvem dopravy a spojů Ceské republiky pod Cj,: 2I|20I5-I20-TN/1 ze dne 12.03.
2015.

7, Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním
značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní
situace.

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

1toj anů stáv aj ícího svi slého dopravního znač ení (v četně provizorního),
9. žadatel je povinen udržovat předepsané dopravní značení, tak aby odpovídalo podmínkám

tohoto stanovení po celou dobu zvláštního užívání, jenž sl, vyžádá omezení silničního
proVoZu.

10. Stálé dopravní znaěení, které by bylo v rozporu se značením přechodnó úpravy provozu,
bude v souladu s TP 66 ,,Zásady pto označování pracovních míst na pozemních
komunikacích" překryto nebo škrtnuto, Toto stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemní komunikaci nenahrazuje správní rozhodnutí věcně a místně příslušného silničního
správního úřadu vydané pro zvláštní užívání nebo uzavírku dotčené pozemní komunikace.

11. Dále žad,atel zajistí doplnění dopravního znaěení dle pokynů odboru OVÚP MěÚ Frenštát
pod Radhoštěm, příp. PCR DI Nový Jičín, pokud si bezpečnost a plynulost silničního
provozu vyžádá úpravu nebo doplnění dopravního značení oproti odsouhlasené
dokumentaci.

I2.Zhotovííel zajistí, aby po celou dobu trvání :uzavítky, byl zajištěn plynulý a nepřetržitý
provoz na silnici V58 v objízdné trase a byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.
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13. Před zahájením stavby investor nahlásí NDIC (Slovenská'7lII24 Ostrava *Přívoz, PSC 702
00) skutečný termín zahájení a ukončení dopravního omezení, a to buď telefonicky
(596 663 550-553) , a nebo emailem s potvrzením od doručení (ndic@rsd.cz).

14. Odpovědnou osobou za organizování a umístění dopravního znaěení je Kamil Kedroň, tel.:

608 44 55 06.

odůvodnění :

Žádostl,, kterou podala fa TOMI - REMONT a. s., IČ : 25508571, Přemyslovka 25I4l4,796 0I
Prostějov, zastoupená firmou DAYOZ ZNAČKY s. r. o, IČ : 29462223, Bítov 106, 743 01 Bítov,
bylo vyhověno v plném rozsahu pň respektování stanovených podmínek. Žadate| připojil k žádosti
souhlas správce komunikace, jenž bude předmětem zvláštního lžívání a na níž bude umístěno
přechodné dopravní znaěení a dopravní zařízení, kterým je Správa silnic Moravskoslezského kraje
ze dne 02,05.2017, značka: IU2I0l223íIl08l20I6, souhlas Ředitelství silnic a dálnic Čn
sumístěním přechodného dopravního značení znaěka: 54200/S1865/I7/KA ze dne 24.0'7.2017.
Dále pak byl získán souhlas Krajského úřadu Moravskoslezského kraje s přenesením pravomoci
ohledně stanovení přechodného dopravního značení na silnici I. třídy U58 a souhlas silničního
správního úřadu obce s rozšířenou pravomocí Městského úřadu Kopřivnice s vedením íízení v jeho
správním obvodu, Návrh stanovení předmětné přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích byl projednán s dotčeným orgánem - viz souhlasné vyjádření Policie Ceské
republiky, Krajské ředitelství Moravskoslezského Waje, územní odbor Nový Jičín, Dopravní
inspektorát vydané pod Čj.: KRPT-I42251ČJ-2OI7-070406 ze dne 26. června20l6.

Podklady pro vydání opatření obecné povahyjsou součástí spisové dokumentace,ktlráje uložena u
Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm, odboru výstavby a územního plánování.

Stanovení bylo v souladu s § 77 odst. 5 zák. č. 36112000 Sb. vydáno prostřednictvím opatření
obecné povahy. Vzhledem k tomu, že se jedná o dočasnou, resp. přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích, která bude na komunikaci umístěna jen v době zvláštního ažívání, 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. 36112000 Sb. toto stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích vydané prostřednictvím opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým
dnem po vyvěšení.

Bc. Marie Chroměáková
vedoucí odboru výstavby aúzemního plánování

Digitálně podepsal Marie
chromčáková
Datum: 08.08.201 7 13:59:11

Příloha č.1: Situace řešené oblasti a návrh dopravního řešenírO2:00

Č1,: ovÚvt sss 9 /2017 /jbartos / spis 31 52/2017



Opatření obecné povahy -
musí být vyvěšeno po dobu
dálkový přístup.

stanovení přechodné úpravy
15-ti dnů na úřední desce

provozu na pozemních komunikacích
a zveřejněno též způsobem umožňující

učastníci řízení

Do datové schránky :

Sejmuto dne:

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

Doručí se:
o Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou)

Doručí se:

a

a

Doporučeně:

o

a

DAVOZ ZNAČKY s. r. o,, Bítov č.p.106,743 01 Bílovec 1, DS: PO, a6iq5qn

Obec Veřovice, Veřovice č.p.70, 742 73 Veřovice, DS: rjgbakd, s žádostí o bezodkladné
v},věšení oznámení na úřední desce na dobu 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzení vyvěšení po

uvedenou dobu
Město Šíamberk, Náměstí č.p.9, 742 66 Štramberk, DS: ctjba9t, s žádostí o bezodkladné
v}rvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o zpětné záslání potvrzení
v}rvěšení p uvedenou dobu
Město Kopřivnice, Štefánikova č.p.1163,742 21 Kopřivnice 1, DS: 42bb7zg, s žádostí o
bezodkladné vwěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzení vyvěšení po uvedenou dobu

Obec Lichnov, Lichnov č.p,90,'74275 Lichnov u Nového Jičína, DS: u4gbc36, s žádostí o
bezodkladné vyvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzení v}rvěšení po uvedenou dobu

Obec Bordovice, Bordovice č.p.130, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, DS: pv2axmj, q

žádostí o bezodkladné v}rvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnŮ a o
zpětné zaslání potvrzení vvvěšení po uvedenou dobu

Obec Ženklava, Ženk\ava č,p.243, 742 6] Ženklava, DS: OVM, g99bltq, s žádostí o
bezodkladné v]lvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o zpětné zaslání
potvrzení v}rvěšení po uvedenou dobu
Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Ostrava, Mojmírovců č.p.5, 709 81 Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezský kraj odbor dopravy a silničního hospodářství,28. ííjna
č,p.277I,70218 Ostrava, DS: OVM, 8x6bxsd
Správa silnic Moravskoslezského kraje, Suvorovova č.p.525,7410I Nový Jičín 1, DS: PO,
jytkSnr

831
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o Město Frenštát pod Radhoštěm, nám. Míru č. p, I,744 01 Frenštát pod Radhoštěm, s žádostí
o bezodkladné v}rvěšení oznámení na úřední desce na dobu neméně 15 dnů a o zpětné
zaslání potvrzení vyvěšení po uvedenou dobu

o Městský úřad Kopřivnice,Záhamenní 1152,742 21 Kopřivnice 1, odbor dopravy a sil.
hospodaření

Dotčené orgány :
Datová schrónka:

o Policie České republiky, dopravní inspektorát, Svatopluk a Čecha II, 7 41 1 1 Nový Jičín,
DS: OVM, n5hai7v

Č1. : ovÚvt sss9 l20I7 l1bartos l spis 3l52l20l7
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FRÉNŠTÁT POD
RADHOŠÍÉM
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