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VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA 
 
 

Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na 
pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek 

 
 
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční 
správní úřad 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“), zahájil řízení o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 a následující části šesté 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a 
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích ve věci  

 
 
 
 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 
 
 
 
 
spočívající v umístění svislého dopravního značení vedle silnice III/48415 v k.ú. 
Krásná pod Lysou horou cca v km 7,750 – 7,990 silničního staničení  
 
2 ks B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E8a „Začátek úseku“ 
 
2 ks B28 „Zákaz zastavení“ s dodatkovou tabulkou E8c „Konec úseku“ 
 
 
podle přílohy. 
 
 
 
 

      
      

- podle rozdělovníku   - 
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Odůvodnění: 
 
Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích podala Správa silnic 
Moravskoslezského kraje, p.o., středisko Frýdek-Místek, Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek 
na základě upozornění Policie České republiky, dopravní inspektorát Frýdek-Místek č.j.: KRPT-
66389-1/ČJ-2021-070206 ze dne 04. 04. 2021. V daném úseku silnice III/48415 se ve směru do 
místní části „Zlatník“ postupně nachází sjezd připojující účelovou komunikaci vedoucí na vrchol 
mimo jiné i Lysé hory, mostní objekt ev. č. 48415-6 a dva po sobě následující směrové oblouky, 
první pravotočivý a druhý levotočivý ve výrazném podélném sklonu. Tento úsek silnice III/48415 
se nachází v CHKO Beskydy mezi vzrostlými stromy a v blízkosti vodního toku Mohelnice. Z toho 
vyplývá, že se jedná o úsek silnice se zvýšenými nároky na údržbu a vybavení silnice. Z důvodu 
častého odstavování vozidel návštěvníky CHKO Beskydy v daném úseku silnice, což vede k zúžení 
profilu jízdních pruhů silnice, zejména v období se ztíženými povětrnostními podmínkami a 
sníženou viditelností. Tím dochází k znemožnění bezpečného míjení vozidel a zvýšení míry rizika 
vzniku kolizních situací či dopravních nehod. V daném úseku silnice běžně dochází k míjení 
těžkých nákladních vozidel s autobusy. V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu 
může k návrhu stanovení místní úpravy provozu na uvedené komunikaci kdokoliv, jehož práva, 
povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u 
Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru dopravy a silničního hospodářství písemné připomínky a 
v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení místní úpravy 
na uvedené komunikaci vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související 
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny podat proti 
návrhu na Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství písemné 
odůvodněné námitky. S úplným zněním návrhu místní úpravy provozu na uvedené komunikaci se 
lze seznámit na 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) a to ve lhůtě 30 dnů ode dne 
jeho zveřejnění.     
 
Návrh stanovení místní úpravy provozu na uvedené komunikaci bude vystaven k veřejnému 
nahlédnutí 
 

po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení 
 
na úřední desce Magistrátu města Frýdku-Místku a současně také způsobem umožňujícím dálkový 
přístup na stránkách www.frydekmistek.cz  
 
Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství podle ustanovení § 172 
odst. 1 správního řádu 

v y z ý v á 
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na uvedené komunikaci podávaly 
písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením na Magistrát města Frýdku-
Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství. 
 

ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
 
Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ustanovením 
§ 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v ustanovení § 39 správního řádu a lhůta 
k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního 
řádu. 
 
                                                   otisk   razítka 
       Jan   V r b i c a 
  referent odboru dopravy 
  a silničního hospodářství 
 
 
Příloha: situační snímek umístění DZ 
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Toto oznámení 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: 
 
Navrhovatel:   
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., stř. F-M, Horymírova 2287, 738 33 F-M 
 
Dotčené obce: 
Obecní úřad Krásná – s žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu 
nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 
 
Dotčené osoby: 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje toto oznámení o návrhu opatření 
obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude 
provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední 
desce MM Frýdku-Místku. Současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup a to 
po dobu patnácti dnů, kdy patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 
 
Dotčený orgán: 
Policie ČR, KŘ policie MSK, DI F-M, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek-Místek 
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