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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh stanovení místní úpravy provozu
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ, 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 příslušný správní orgán zahájil řízení o návrhu opatření
obecné povahy podle § 25 a §171 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, ve věci stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Ostravice:
 na parkovišti u železničního přejezdu č. 7476 vedle silnice č. I/56, pozemky p.č. 2003,
4404/13, 4536/1 k.ú. Ostravice 1 z důvodu realizace stavby „ Rozšíření parkoviště u
světelné křižovatky, obec Ostravice“.
Odůvodnění:
Návrh na stanovení místní úpravy provozu podala Obec Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice,
IČO: 297046, zastoupena společností Dopravní projektování spol. s.r.o., Janáčkova 1194/12, 702 00
Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 25361520, z důvodu realizace stavby „ Rozšíření parkoviště u
světelné křižovatky, obec Ostravice“.
Jedná se o umístění, odstranění a přesunutí svislého dopravního značení a vyznačení vodorovného
dopravního značení na parkovišti u železničního přejezdu č. 7476 vedle silnice č. I/56, pozemky p.č.
2003, 4404/13, 4536/1 k.ú. Ostravice 1. Výše uvedené dopravní značení bylo projednáno
s dotčeným orgánem Policie ČR, která vyjádřila souhlas ve stanovisku pod č.j. KRPT-284140-2/ČJ2018-070206 ze dne 11.1.2019.
Návrh „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích“ je vystaven k veřejnému
nahlédnutí
po dobu 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení
na úřední desce Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup, na stránkách www.frydlantno.cz.
S výše uvedeným návrhem dle § 172 správního řádu se mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, seznámit na Městském úřadu Frýdlant nad Ostravicí, odboru RRaSÚ,
Náměstí č.p. 9, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, kancelář č. 40 - v úřední dny Po a St 8.00 – 16.30
hod. (nejlépe po předchozí telefonické domluvě) a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. O
námitkách rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává.
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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.
Městský úřad Frýdlant nad Ostravicí, odbor RRaSÚ, projednal návrh stanovení místní úpravy
provozu na shora uvedených pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 172 odst. 1
správního řádu s příslušným orgánem Policie České republiky.
Bc. Oto Zeman, v.r.
referent odboru regionálního rozvoje
a stavebního úřadu
oprávněná úřední osoba
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Ev. číslo písemnosti:
VYVĚŠENO
Dne……………………………

SŇATO
dne …………………………
Razítko úřadu

…………………………
Jméno, příjmení, podpis

………………………….
Jméno, příjmení, podpis

Rozdělovník:
Žadatel:
Obec Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice, zastoupena - Dopravní projektování spol. s.r.o.,
Janáčkova 1194/12, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
Dotčené obce:
Obec Ostravice, Ostravice 577, 739 14 Ostravice – k vyvěšení na úřední desce a způsobem
umožňujícím dálkový přístup 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 se 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
Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí a 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 Frýdek Místek, Beskydská 2061, 738 19 Frýdek Místek
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