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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu"

Místní komunikace v obci Dolní Bečva

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy, jako
příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. I. písmo c) zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích) na základě žádosti žadatele:

Obec Dolní Bečva, IČ:00303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

oznamuje

v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen správní řád), návrh "Stanovení místní úpravy provozu' na místní komunikaci k.ú. Dolní Bečva.

Předmětem návrhu je:
Umístění dopravního značení: lx č. B20a (Nejvyšší dovolená rychlost)

2x č. P4 (Dej přednost v jízdě)

Návrh "Stanovení místní úpravy provozu" je vystaven k veřejnému nahlédnutí,

po dobu 15-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení,

na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup na stránkách http.//www.roznov.cz.

K výše uvedenému návrhu, dle § 172 správního řádu se mohou vlastníci nemovitosti, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva a mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny seznámit se spisem na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm, Odboru
dopravy, Čechova 1027, kancelář č. 39. a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.



Odůvodnění:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěrn, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad obdržel dne
1.7.2010 žádost Obec Dolní Bečva, rČ:00303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva o "Stanovení
místní úpravy provozu" spočívající s umístěním nového dopravního značení Ix Č. B20a (Nejvyšší
dovolená rychlost), 2x P4 (Dej přednost v jízdě) na místní komunikace v k.ú. Dolní Bečva, z důvodu
.Revitalizace centra obce Dolní Bečva".
Žadatel předložil současně se žádosti vyjádř;:ní Policie ČR, dopravní inspektorát - úsek dopravního
inženýrství, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín C.j.: ORVS-5678-I/CJ-2008-07 ze dne 24. června 2010.

Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30-dnů od jeho
zveřejnění. K později uplatněným připomínkám nebo námitkám se nepřihlíží.

Své námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm odbor
dopravy, Čechova 1027, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.

Daniela Dušáková, DiS.
samostatný odborný referent odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ... 4,:t.~~!.~.. . ~G· r·tll~
Sejmuto dne: .
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Obdrží:
Obec Dolní Bečva, rČ:00303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva

Město Rožnov pod Radhoštěm, odbor správy majetku Masarykovo nám. 128, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěrn
Policie ČR krajské ředitelství, Dopravní inspektorát, Hlásenka 1516. 755 01 Vsetín


