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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 
 
 

ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O OMEZENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSTUPU NA ÚČELOVOU KOMUNIKACI, 
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA PK 

 
 
 
Obec Krásná, zastoupená starostou Mgr. Antonínem Tulachem, sídlem 739 04 Krásná 287 (dále 
jen „žadatel“) podala jako vlastník účelové komunikace dne 10.02.2021 žádost o vydání 
rozhodnutí o omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci parc. č. 
2649/1 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou a současně podala návrh stanovení místní úpravy provozu 
na PK omezující veřejný přístup na zmíněnou veřejně přístupnou účelovou komunikaci, jejímž 
jediným vlastníkem je žadatel, spočívající v umístění dopravní značky B1 „Zákaz vjezdu všech 
vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou E13 „Text“ MIMO DOPRAVNÍ 
OBSLUHU a MIMO VOZIDLA SE SOUHLASEM VLASTNÍKA NEMOVITOSTÍ 

 
 
 
 
Důvod pro omezení veřejného přístupu: 
ochrana oprávněných zájmů – dlouhodobý tlak trvale bydlících obyvatel a majitelů 
rekreačních nemovitostí z lokality Muroňka na omezení vjezdu turistů nebo sběračů lesních 
plodů. Většina těchto návštěvníků se snaží zaparkovat vozidlo mimo parkoviště na Zlatníku 
a dojet ke svému cíli. Odstavují vozidla na soukromých pozemcích a omezují jejich vlastníky 
v příjezdu ke své nemovitosti nebo parkují vozidla mimo komunikaci na lesních pozemcích 
nebo na louce. Pro omezení veřejného přístupu navrhuje žadatel umístění dopravní značky 
B1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou E13 
„Text“ MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHU a MIMO VOZIDLA SE SOUHLASEM 
VLASTNÍKA NEMOVITOSTÍ v místě podle přílohy.  
 
 

 
 
 
 

      
      

- podle rozdělovníku   - 
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Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „správní 
orgán“) 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“) 
jako úřad obce s rozšířenou působností a současně vykonávající působnost silničního správního 
úřadu ve věcech veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 
komunikacích“)    

o z n a m u j e 
 
v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, zahájení řízení o 
omezení veřejného přístupu na veřejně přístupnou účelovou komunikaci, která se nachází na 
pozemku parc. č. 2649/1 v k.ú. Krásná pod Lysou Horou a dále jako příslušný úřad obce 
s rozšířenou působností podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu zahájení řízení o 
návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích. 
 
Jelikož správnímu orgánu není dobře známa místní situace a žádost neposkytuje dostatečný 
podklad pro posouzení navrhovaného omezení, správní orgán nařizuje podle § 49 odst. 1 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ústní jednání 
a místní šetření 
 

ve čtvrtek dne 20. května 2021 v 09:00 hod 
 

se srazem na parkovišti označeném v příloze (u lyžařských vleků).  
 
Správní orgán oznámil zahájení správního řízení formou veřejné vyhlášky podle § 144 správního 
řádu, a to z důvodu velkého počtu účastníků řízení. Podle § 26 odst. 1 správního řádu bude 
obsah oznámení zveřejněn i způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Vzhledem k tomu, že omezení veřejného přístupu na předmětnou veřejně přístupnou účelovou 
komunikaci se dotýká nejen vlastníka této komunikace a vlastníků dotčených pozemků, ale v 
souladu s § 19 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, i veřejnosti (obecného užívání komunikace), je zahájení řízení oznámeno také veřejnou 
vyhláškou. 
 
Rozhodným dnem pro doručení tohoto oznámení je datum vyvěšení na úřední desce Magistrátu 
města Frýdek-Místek, nikoliv doručení písemnosti poštou 

 
 

U S N E S E N Í 
 

Správní orgán podle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu prohlašuje v daném řízení, že účastníci řízení 
a jejich zástupci jsou oprávněni nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 
navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a mají právo vyjádřit v průběhu řízení své stanovisko, resp. 
podle § 36 odst. 3 správního řádu účastníci řízení mají možnost vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí. Po uplynutí stanovené lhůty bude ve věci rozhodnuto.  
 
Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout u správního orgánu - 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). Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce zdejšímu 
správnímu orgánu písemnou plnou moc. 
 
Podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci řízení možnost se před vydáním rozhodnutím 
vyjádřit k jeho podkladům a to následující 1 den po ukončení 15 denní lhůty. 
 
Podle ustanovení § 140 správního řádu správní orgán spojuje obě výše uvedená řízení, která se 
týkají téhož předmětu, z moci úřední do společného řízení. K oběma řízením je správní orgán 
příslušný. 
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Poučení 
 

Proti tomuto usnesení se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke 
Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, a to podáním u zdejšího odboru 
dopravy a silničního hospodářství. 
 
Podle § 76 odst. 5 správního řádu odvolání nemá odkladný účinek. 
 
Účastníci řízení jsou oprávněni: ― dle ust. § 36 zák.č. 500/2004 Sb. navrhovat důkazy a činit jiné 
návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko a před 
vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho podkladům, ― dle ust. § 33 zák.č. 500/2004 Sb. si v řízení 
zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou 
mocí prohlášenou do protokolu, v téže věci může mít pouze jednoho zmocněnce, ― dle ust. § 38 
zák.č. 500/2004 Sb. nahlížet do spisu, s kterým je spojeno právo činit výpisy a právo na to, aby 
správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části, ― dle ust. § 52 zák.č. 500/2004 Sb. jsou 
účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení, ― dle ust. § 82 odst. 4 zák.č. 
500/2004 Sb. k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových důkazů uvedeným v 
odvolání, nebo v průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti, 
nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník řízení, že mu nebylo 
umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s 
odvoláním. 
 
 
                                            otisk   razítka 
 
      Jan   V r b i c a 
referent odboru dopravy 
a silničního hospodářství 
 
Příloha: mapka + návrh místní úpravy provozu na PK  
 
 
 
Toto oznámení o zahájení řízení o omezení veřejného přístupu na účelovou 
komunikaci a o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo 
námitek musí být vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku a 
Obecního úřadu Krásná po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne:………………………………………..  Sejmuto dne:…………………………………. 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:……………………………………………. 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:    
 
 
Rozdělovník: 
 
Účastníci řízení: 
Obec Krásná 
 
Ostatním účastníkům řízení (osobám, které nejsou známy) se písemnost doručuje v souladu s             
§ 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, veřejnou 
vyhláškou 
 
Dotčený orgán: 
Policie ČR, KŘ policie MSK, dopravní inspektorát, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek Místek 
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