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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatře ní obec né povahy
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní kom unikaci
Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy
jako příslušný správní orgán státní správy dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu
na pozemních komunikacích“) na základě návrhu Petra Kmenta, nar. 09.11.1973, Francouzská
900/30, 708 00 Ostrava ze dne 15.05.2018 a po předchozím písemném vyjádření Policie České
republiky, územního odboru Vsetín, dopravního inspektorátu, úseku dopravního inženýrství (dále jen
„DI PČR Vsetín“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů („dále jen správní řád“), podle ustanovení § 77 odst. 1. písm. c)
zákona o provozu na pozemních komunikacích

stanoví
místní úpravu provozu
na pozemní komunikaci:

místní komunikaci IV. třídy – cyklostezka na parc. 26/15,
26/25, 26/13, 26/19 a 26/3 v k. ú. Dolní Bečva

Předmětem návrhu je umístění trvalého svislého dopravního značení dle předloženého návrhu, který
předložil žadatel a tvoří nedílnou součást tohoto návrhu stanovení dopravního značení,
z důvodu:
platnost úpravy:

zajištění příjezdu k nemovitosti na parc. č. 26/19 v k. ú. Dolní Bečva
trvale od uplynutí doby vyvěšení příslušného opatření obecné povahy

za těchto podmínek:
1. osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy dopravního značení: Obec Dolní
Bečva, IČ 003 03 747, 756 55 Dolní Bečva 340
2. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexní úpravě dle normy ČSN EN 128991,2 a ČSN EN 1436 zákona o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky MD č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích a umístěno podle Zásad pro dopravní značení na pozemních
komunikacích TP 65, vydání schválené MD ČR č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013,

s účinností od 01.08.2013 a Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
TP-133 vydání č.j. 538/2013-120-STSP/1 MD ČR ze dne 31.07.2013, s účinností od 01.08.2013
a umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilostí a podle
metodického pokynu MD SJ-PK pro oblast II4 – Provádění silničních a stavebních prací.
3. Svislé dopravní značení bude provedeno v základní velikosti.
4. Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy
jako příslušný orgán státní správy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud
si to bude vyžadovat veřejný zájem.
Odůvodnění:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako příslušný správní orgán státní správy
obdržel dne 15.05.2018 návrh Petra Kmenta, nar. 09.11.1973, Francouzská 900/30, 708 00 Ostrava
ke stanovení místní úpravy provozu spočívající v umístění trvalého svislého dopravního značení
č. C 9a Stezka pro chodce a cyklisty společná a č. C 9b Konec stezky pro chodce a cyklisty společné
dle předloženého návrhu dopravního, který vypracoval žadatel a tvoří nedílnou součást tohoto
návrhu stanovení dopravního značení z důvodu zajištění příjezdu ke své nemovitosti na parc. č. 26/19
v k. ú. Dolní Bečva. K návrhu bylo mimo jiné doloženo písemné stanovisko DI PČR Vsetín
č. j. KRPZ-65661-1/ČJ-2018-151506 ze dne 26.06.2017.
Dne 21.05.2018 oznámil Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako příslušný správní
orgán veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy č. j. MěÚ-RpR/17702/2018
a vyzval v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu dotčené osoby, aby k návrhu opatření
obecné povahy podávaly dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu písemné připomínky nebo
v případě vlastníků nemovitostí dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu písemné odůvodněné
námitky, a to ve lhůtě 30 dnů od zveřejnění návrhu.
Návrh opatření obecné povahy byl po dobu 15 dnů zveřejněn na úřední desce Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm a Obecního úřadu Dolní Bečva a dále také způsobem umožňujícím dálkový
přístup.
Dne 08.06.2018 uplatnila připomínky Rada Obce Dolní Bečva prostřednictvím starosty obce Bc. Pavla
Many. V následující části se správní orgán s připomínkami vypořádá.
Bc. Mana mimo jiné ve vyjádření uvádí, že „Rada obce Dolní Bečva nesouhlasí s navrhovaným řešením
umístění trvalého svislého dopravního značení C9a Stezka pro chodce a cyklisty společná a č. C9b
Konec stezky pro chodce a cyklisty společné na cyklostezce u řeky Bečvy mezi parcelami 26/15
a 26/23.
Domníváme se, že schválení výjimky ze zákazu vjezdu pro jedno osobní vozidlo k pozemku p. č. 26/19
bez nemovitosti je přijatelné řešení pro příležitostný příjezd. Cyklisté, kteří tímto úsekem cyklostezky
projíždějí, nepředpokládají trvalý provoz motorových vozidel. Máme obavu, že pokud by se zde
umístily výše uvedené dopravní značky, budou zde vjíždět i další návštěvníci např. rybáři, houbaři,
zájemci o případné koupání v řece Bečvě a pohyb vozidel zde bude velký a pro cyklisty i chodce velmi
nebezpečný.“
K výše uvedenému správní orgán konstatuje, že navrhovaná místní úprava provozu je v souladu
s bezpečností provozu na pozemní komunikaci a ztotožňuje se s názorem vysloveným ve výše
citovaném stanovisku DI PČR Vsetín, ve kterém se uvádí že „Nelze z důvodu zajištění bezpečnosti
silničního provozu udělit výjimku z uvedeného dopravního značení č. C9a Stezka pro chodce a cyklisty
společná, neboť s ohledem na význam uvedené dopravní značky je provoz ostatním účastníkům,
než vyznačeným zakázán. Nelze tedy za uvedené dopravní značení povolit vjezd vozidlům, které
by účastník provozu jinak neočekával, a tím došlo k ohrožení bezpečnosti jak cyklistů, tak pěších.“

Žadatel je vlastníkem pozemku parc. č. 26/19 v k. ú. Dolní Bečva, na kterém má postaven domek
k individuální rekreaci. Správní orgán není kompetentní k tomu, aby posuzoval, zda se jedná
o pozemek bez nemovitosti. Cyklostezka byla umístěna na části žadatelova pozemku parc. č. 26/19
v k. ú. Dolní Bečva na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené mezi
ním a Obcí Dolní Bečva ze dne 29.08.2008, kde se uvádí, že „Oprávněný prohlašuje, že umožní
povinnému přístup a příjezd motorovým vozidlem po tělese cyklostezky z par. č. 26/15“.
Správní orgán má za to, že obavy Obce Dolní Bečva z toho, aby se nezvýšil počet vozidel v blízkosti
cyklostezky lze vyřešit umístěním vhodného dopravního značení.
Rozhodnutí o námitkách
Námitky dle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny.
Na základě výše uvedených podkladů vydává odbor dopravy Městského úřadu Rožnov
pod Radhoštěm toto opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na výše
uvedené pozemní komunikaci.
Příloha – návrh TDZ
Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 2 správní řád nelze podat opravný
prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné
vyhlášky.

Otisk úředního razítka

Bc. Romana Pavlicová
samostatný odborný referent odboru dopravy
(dokument je opatřen elektronickým podpisem)
Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení
nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne: …………...………………
razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne: ………………………….….
razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrží:
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou)
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Rožnov
pod Radhoštěm, odbor dopravy toto oznámení 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 Rožnova pod Radhoštěm a Obecního úřadu
Prostřední Bečva. Současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým
dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
Dotčené osoby:
Petr Kment, Francouzská 900/30, 708 00 Ostrava (doručenka)
Dotčený orgán: datová schránka
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín – úsek
dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín
Ostatní:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, IČ 003 04 271, finanční odbor, Masarykovo náměstí 128,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm – se žádostí o vyvěšení na úřední desce (elektronicky)
Obec Dolní Bečva, IČ 003 03 747, 756 55 Dolní Bečva 340 - se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu (datová schránka)

