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Č.j.: MěÚ/OD/3 166912010100

Č.j.:MěÚ/OD/31669/20 10100
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba - Daniela Dušáková, Di ., tel: 571 661 200

Obec Dolní Bečva, IČ:003 03 747, Dolní Bečva 340,75655 Dolní Bečva

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěrn, Odbor dopravy jako
příslušný orgán státní správy oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích dle § 77 odst. 1 písmo c) zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích,
na základě § 171 zákona č. 500/2004 b., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní
řád, vydává opatření obecné povahy

stanovení místní úpravy provozu na místní komunikace v k. ú. Dolní Bečva

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor dopravy jako
příslušný orgán státní správy po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky územní
odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát, vydaného pod Č.j.:ORV -5678-I/ČJ-2008-07 ze
dne 24. června 2010.

stanoví

ve smyslu ustanovení § 77 odst. I. písmo c) zákona č. 361/2000 b. o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., dopravní značení pro místní
úpravu provozu na místní komunikaci v k. Ú. Dolní Bečva následující dopravní značení:

umístění dopravního značení: lx č. B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost)
3x P4 (Dej přednost v jízdě)

Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značení

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení: retroretlexní

Platnost úpravy: trvale od uplynutí vyvěšení doby příslušného opatření obecné
povahy

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: SATES Morava, spol. s r.o.,
Železničního vojska 1386, 757 01 Valašské Meziříčí, tel: 571 616451



Č.j.:MěÚ/OD/31669/20 I0100

Další podmínky pro osazení místní úpravy silničního provozu:
Uvedené dopravní značení bude umístěno v souladu se zásadami pro dopravní znaceru na
pozemních komunikacích TP-65/druhé vydání! - Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích, schválené MOS ČR, pod Č.j.:2816/02-120 ze dne 20. září 2002.
Jeho provedení bude odpovídat ČSN EN 12899-1 Stále svislé dopravní značení. Část I: stále
dopravní značky.
Dopravní značení musí být upevněno na kovových sloupcích nebo konstrukcích bílé barvy nebo
s metalizovaným povrchem, případně na sloupech VO a nesmí zasahovat do průjezdního profilu
komunikace.
V obci se dopravní značení umístí ve výšce min. 2 m na niveletou vozovky, Vnitřní okraj od
vnějšího okraje bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou
krajnici od vnějšího okraje zpevněné krajnice).

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 silniční správní úřad obdržel dne
1.7.2010 žádost Obce Dolní Bečva, IČ: 00 303 747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva o
"Stanovení místní úpravy provozu" spočívaj ící v um ístění dopravního značení Ix Č. B 20a (Nejvyšší
dovolená rychlost), 3x P4 (Dej přednost v jízdě) na místní komunikaci v k.ú. Dolní Bečva z důvodu
.Revitalizace centra obce Dolní Bečva".

Poučení:
Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o
správním řízení § 173 odst. 2 správní řád.

Daniela Dušáková, DiS.
samostatná odborný referent odboru dopravy

Tato písemnost musí být vyvěšena na úřední desce obce Dolní Bečva a na úřední desce správního
orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15 dnů. Zároveň je nutno toto oznámení zveřejnit
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též
způsobem, umožňujícím dálkový přístup a to na www.roznov.cz. a na www.dolnibecva.cz.
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Sejmuto dne: .

zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: .

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje OBECNí ÚŘAD
pře~e~s~n,é v~věšení a sej~"ut~,t~ho:o us~es:~í ajeho 756 55 DOLNí BEČVA
zverejnem zpusobem umoznujict dalkovy prtstup: .

Obdrží: " /I?-;~ /
Obec Dolní Bečva, TC:003 03 747, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Policie ČR okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, Hlásenka 1516. 755 01 Vsetín


