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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 Obce Dolní Bečva, IČ 00 303 747, 756 55 Dolní
Bečva 340 ze dne 16.05.2018 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 místní komunikaci parc. č. 229/4 a 2690/1 (u kostela) v k. ú. Dolní Bečva
Předmětem stanovení je umístění trvalého svislého dopravního značení č. B1 Zákaz vjezdu všech
vozidel v obou směrech a č. E13 s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidla farního úřadu“
a dopravního zařízení výsuvného zabraňovacích sloupku dle předloženého návrhu dopravního
značení, které je nedílnou součástí toho opatření obecné povahy
z důvodu:
platnost úpravy:

zvýšení bezpečnosti při pohybu chodců
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 16.05.2018 návrh Obce Dolní Bečva, IČ 00 303 747, 756 55 Dolní Bečva 340
ke stanovení místní úpravy provozu spočívající v umístění trvalého svislého dopravního značení
č. B1 Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech a č. E13 s dodatkovou tabulkou „Mimo vozidla
farního úřadu“ a dopravního zařízení výsuvného zabraňovacích sloupku dle předloženého návrhu
dopravního značení „Dolní Bečva, drobné stavební úpravy v okolí kostela sv. Antonína“, který
vypracoval navrhovatel a tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy z důvodu zvýšení
bezpečnosti při pohybu chodců v okolí kostela v obci Dolní Bečva. K návrhu bylo mimo jiné doloženo
písemné stanovisko DI PČR Vsetín č. j. KRPZ-126550-1/ČJ-2017-151506 ze dne 28.12.2017.
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/18232/2018
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. Námitky dle ustanovení § 172 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
Dolní Bečva. Současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem
po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
Dotčené osoby:
Obec Dolní Bečva, IČ 003 03 747, 756 55 Dolní Bečva 340 (datová schránka)
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)

