
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor dopravy, silniční správní úřad

Čechova 1027,756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm dne 27.7.2010

Č.j.:MěÚ/OD/352 13/20 1O/DO
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Daniela Dušáková. Di .. tel: 571 661 200

VEŘEJ Á VYHLÁŠKA

Oznámení o návrhu "Stanovení místní úpravy provozu"

Místní komunikace IV. tř. v k.ú. Dolní Bečva

Obecní úřad obce s rozšířenou pusobností Mě tský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy, jako
příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. I. pí m. 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 pozemnich komunikacích) na základě žádosti žadatele:

Obec Dolní Bečva. IČ:00303747. Dolní Bečva 340.75655 Dolní Bečva

oznamuje

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

Předmětem návrhu je:
Umístění dopravního značení: 2x Č. Bil (Zákaz vjezdu všech rnotorových vozidel)

ávrh "Stanovení místní úpravy provozu" je vystaven k veřejnému nahlédnutí.

po dobu I S-ti dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení,

na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěrn a též způsobem umožňujícím dálkový
přístup na stránkách hrtp.z/www.roznov.cz.

K výše uvedenému návrhu. dle § 172 správního řádu se mohou vlastníci nernovitosti. 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.
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Odůvodnění:
Mě tský úřad Rožnov pod Radhoštěm. odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad obdržel dne
26.7.2010 žádost Obce Dolní Bečva, IČ:00303747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva o
..Stanovení místní úpravy provozu" spočívající s umí těním nového dopravního značení 2x Č. BIl
(Zákaz vjezdu všech motorových vozidel). na místní komunikaci IV. třídy v k.ú. Dolní Bečva.
v rámci akce: ..Cyklo tezka údolím Rožnovské Bečvy - Dolní Bečva".
Žadatel předložil současně se žádosti vyjádření Policie ČR. dopravní inspektorát - úsek dopravního
inženýrství, Hlásenka 1516,75501 Vsetín. Č.j.: KRPZ-32588-I/ČJ-2010/151506 ze dne 23. července
2010.

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

Své námitky podávejte pí emnou formou a zasílejte na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm odbor
dopravy, Čechova 1027. 75661 Rožnov pod Radhoštěrn.

otisk úředního razítka

Daniela Dušáková. DiS.
samostatný odborný referent odboru doprav)

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
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Sejmuto dne: '

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuti oznámení: )8ECf'~1 úr<',

756 55 DOLNí SEC

Obdrží:
Obec Dolní Bečva. IČ:00303747. Dolní Bečva 340. 756 55 Dolní Bečva

Policie ČR krajské ředitelství. Dopravní inspektorát. Hlásenka 1516. 755 O I Vsetín


