Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor dopravy, silniční správní úřad
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm dne: 15.8.2014
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Spisová značka: MěÚ/OD/2747112014/DV
Č.j. dokumentu: MěÚ-RpR/30008/2014
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba: Bc. Daniela Vokáčová
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VYHLÁŠKA

"Stanovení
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nrovozu"

č. 1197/2,2649/10,296/2
v k.ú. Dolní Bečva a parc. č. 441/12
v k.ú Vigantice

Obecni 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:
Obecní úřad Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
oznamuje
v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen správní řád), návrh "Stanovení místní úpravy provozu" na místní komunikaci parc.
č. 1197/2,2649/10,296/2 v k.ú. Dolní Bečva a parc. č. 441/12 v k.ú Vigantice

Předmětem návrhu je:
Umístění svislého dopravního značení:
km 22,246 bude zrušeno svislé dopravní značení č. C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty) a
č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty) a umístění svislého dopravního značení č. B 11
(Zákaz vjezdu všech motorových vozidel)
v km 22, 525 bude zrušeno dopravní značení č. C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty) a č. C 9b
(Konec stezky pro chodce a cyklisty) a umístění svislého dopravního značení č. B 11 (Zákaz
vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou č. E 13 (Text) s vyznačením
"Mimo č.p. 80, 120, 256"
na pozemku parc. č. 2649/10 v k.ú. Dolní Bečva umístění svislého dopravního značení lx č. C
9a (Stezka pro chodce a cyklisty) a 1x č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty) a 1x B
11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel)
č.

na pozemku parc. č. 296/2 v k.ú. Dolní Bečva umístění svislého dopravního značení 1x č.
C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty) a 1x č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty)
Dle návrhu dopravního značení, který předložila Obec Dolní Bečva a tvoří nedílnou součást tohoto
stanovení.

Návrh "Stanoveni

místní úpravy provozu" je vystaven k veřejnému
po dobu 15-ti dnů ode dne zveřejnění

nahlédnutí,

tohoto oznámení,

na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěrn, Obecní úřad Dolní Bečva a Obecní úřad
Vigantice
a
též
způsobem
umožňujícím
dálkový
přístup
http.l/www.roznov.cz
.••
http.l/www.dolnibecva.cz
a http.l/www.obecvigantice.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, Letenská 1918, kancelář č. 104. a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Odůvodnění:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako příslušný silniční správni úřad obdržel dne
23.7.2014 žádost Obecního úřadu Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva o "Stanovení
místní úpravy provozu" spočívající s umístěním dopravního značení km 22,246 bude zrušeno svislé
dopravní značení č. C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty) ač. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty)
a umístění svislého dopravního značení č. B II (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) v km 22,
525 bude zrušeno dopravní značení č. C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty) a č. C 9b (Konec stezky pro
chodce a cyklisty) a umístění svislého dopravního značení č. B II (Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel) s dodatkovou tabulkou č. E 13 (Text) s vyznačením
"Mimo č.p. 80, 120,256" na pozemku
parc. č. 2649/1 O v k.ú. Dolní Bečva umístění svislého dopravního značení 1x č. C 9a (Stezka pro
chodce a cyklisty) a lx č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty) a lx č. B 11 (Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel) na pozemku parc. č. 296/2 v k.ú. Dolní Bečva umístění svislého dopravního
značení 1x č. C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty) a Ix č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty)
Žadatel předložil současně se žádosti vyjádření
Policie ČR, dopravní inspektorát - úsek dopravního
inženýrství, Hlásenka 1516, 755 O I Vsetín, Č.j.: KRPZ-30 16-8/ČJ-20 13-151506 ze dne 11. srpna
2014. Jelikož žádost nebyla úplná a předložené podklady a stanoviska nestačili k řádnému posouzení,
byl žadatel dne 28.7.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna
dne 11.8.2014.
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-ti dnů od jeho
zveřejnění. K pozdějším uplatněným připomínkám nebo námitkám se nepřihlíží.
Své námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský
dopravy, Letenská 1918,75661
Rožnov pod Radhoštěrn.
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Bc. Daniela Vokáčová
samostatný odborný referent odboru dopravy
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DOLNí BEČVA

Obdrží:
Obecní úřad Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva
Obecní úřad Vigantice 203, 756 61 Rožnov pod Radhoštěrn
Policie ČR krajské ředitelství, Dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín
Dále se doručí.
Město Rožnov pod Radhoštěm, odbor vnitřních věcí - se žádosti o vyvěšení na úřední desce
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Ověřovací doložka konverze z moci úřední do dokumentu v listinné podobě
Ověřuji pod pořadovým číslem 63780252-14769-140819071044,
že tento dokument v listinné podobě, který
vznikl převedením z dokumentu obsaženého v datové zprávě, skládajícího se z 3 listů, se shoduje s obsahem
dokumentu, jehož převedením vznikl.
Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a
jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument obsažený v datové zprávě byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným
na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb a platnost
zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 19.08.2014 v 07: 11:32. Zaručený elektronický podpis byl
shledán platným (dokument nebyl změněn) a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči
seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů vydanému k datu 19.08.201403:17:27. Údaje o zaručeném
elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 17 7C 4A, kvalifikovaný certifikát byl vydán
akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb PostSignum Qualified CA 2, Česká pošta, s.p. [IČ
47114983] pro podepisující osobu (označující osobu) Bc. Daniela Vokáčová, DiS., samostatný odborný
referent odboru dopravy,
odbor dopravy, 219, Město Rožnov pod Radhoštěm
[IČ 00304271].
Elektronický podpis byl označen platným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu
vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb. Platnost časového razítka byla ověřena dne
19.08.2014 v 07:11:32. Udaje o časovém razítku: datum a čas 18.08.2014 14:01:26, číslo kvalifikovaného
časového razítka 16 DA 9A,. kvalifikované časové razítko bylo vydáno akreditovaným poskytovatelem
certifikačních služeb Postřšíguum Qu~lified CA 2, Česká pošta, s.p, [IČ 47114983].
Vystavil: Obec Dolní Bečva
Pracoviště: Obec Dolní Bečva
340, Dolní Bečva, 75655 dne 19.08.2014
Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou
Jana Vavřínová

konverzi dokumentu

provedla:

11~~lnl
63780252-14769-140819071044

Poznámka:
Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrálni evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožúujtcůn dálkový
přístup na adrese https://www.czechpoint.czloverovacidoLozky.

