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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm
Odbor dopravy, silniční správní úřad
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm 25.09.2014
Spisová značka: dokumentu: MěÚ/OD/27471/2014/DV
Č.j.: MěÚ-RpR/34678/2014
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba: Dagmar Drdová
tel: 571 661 200, e-mail:drdova.od@roznov.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako
příslušný orgán státní správy oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích dle § 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 žádosti
žadatele obce Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva v souladu s ust. § 171 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, vydává opatření
obecné povahy
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.
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 Vsetín, dopravní inspektorát, úsek dopravního inženýrství, vydaného pod č.j.: KRPZ-30168/ČJ-2013-151506 dne 11.08.2014
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1. písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001 Sb. následující dopravní značení
pro místní úpravu 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:
-

km 22,246
zrušení svislého dopravního značení: 1x č. C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty),
zrušení svislého dopravního značení: 1x č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty),
umístění svislého dopravního značení: 1x č. B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel).

-

v km 22, 525
zrušení svislého dopravního značení: 1x č. C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty),
zrušení svislého dopravního značení: 1x č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty),
umístění svislého dopravního značení: 1x č. B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel)
s dodatkovou tabulkou č. E13 (text) s vyznačením „Mimo č.p. 80, 120, 256.“
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-

na pozemku parc. č. 2649/10 v k.ú. Dolní Bečva
umístění svislého dopravního značení: 1x č. C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty),
umístění svislého dopravního značení:1x č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty),
umístění svislého dopravního značení: 1x 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),
umístění svislého dopravního značení: 1x č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty).

Dle návrhu dopravního značení vypracovaného ing. Jaromírem Dybalem, který předložila obec Dolní
Bečva a který tvoří nedílnou součást tohoto stanovení.
Dopravní značení proveďte jako:

stálé svislé dopravní značení

Velikost dopravního značení:

základní rozměrová řada

Provedení dopravního značení:

retroreflexní

Platnost úpravy:

trvale od uplynutí doby vyvěšení příslušného opatření obecné
povahy

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: obec Dolní Bečva, Dolní Bečva 340,
756 55 Dolní Bečva a VOJKŮVKA s.r.o., IČ: 278 28 417, Dolní Bečva 336, 756 55, tel.: 775 707 600.
Další podmínky pro osazení místní úpravy silničního provozu:
Uvedené dopravní značení bude umístěno v souladu se Zásadami pro dopravní značení na
pozemních komunikacích TP-65 II. vydání pod č.j.: 2816/02-120 MD ČR (včetně dodatku č. 1
ze dne 20.01.2012).
Jeho provedení bude odpovídat ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436 zákona o provozu na
pozemních komunikacích, vyhlášky MD č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích ve znění
pozdějších předpisů.
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 nad niveletou vozovky, vnitřní okraj od
vnějšího okraje bude 0,5m až 2m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou
krajnicí 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
21.07.2014 žádost obce Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva o „Stanovení místní
úpravy provozu“ spočívající v tom, že v 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 umístěno svislé
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 umístěno svislé dopravní 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 bude umístěno svislé dopravního značení č. C 9a (Stezka pro chodce a cyklisty)
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a č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty) a č. B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel), na
pozemku parc. č. 296/2 v k.ú. Dolní Bečva bude umístěno svislé dopravního značení č. C 9a (Stezka
pro chodce a cyklisty) a č. C 9b (Konec stezky pro chodce a cyklisty).
K žádosti žadatel předložil písemný souhlas Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního inženýrství, vydaný
pod č.j.: KRPZ-3016-1/ČJ-2013-151506, ze dne 9. ledna 2013.
Jelikož žádost nebyla úplná a předložené podklady a stanoviska nestačily k řádnému posouzení, byl
žadatel dne 28.07.2014 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna
11.08.2014, kdy byl doložen písemný souhlas Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního inženýrství, vydaný
pod č.j.: KRPZ-3016-8/ČJ-2013-151506, ze dne 11.08.2014.
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad doručil
návrh opatření obecné povahy č.j: MěÚ-RpR/30008/2014 ze dne 15.08.2014 veřejnou vyhláškou
podle § 25 správního řádu v souladu s ustanovením § 172 správního řádu. Návrh opatření obecné
povahy byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm po dobu 15 dnů, dále
také způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronická úřední deska Městského úřadu Rožnova
pod Radhoštěm a Obecního úřadu Dolní Bečva a Obecního úřadu Vigantice).
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby
podávaly písemně své připomínky nebo návrhy. K návrhu opatření obecné povahy mohl kdokoli,
jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit
písemné připomínky u správního orgánu. Vlastníci nemovitosti, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem práva mohly být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohli podat proti
návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění.
Rozhodnutí o námitkách:
Námitky dle ust. § 172 správního řádu nebyly uplatněny.
Odůvodnění rozhodnutí o námitkách:
Vzhledem k tomu, že námitky dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu nebyly uplatněny, není třeba
rozhodnutí o námitkách odůvodňovat.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy dle § 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

Dagmar Drdová
samostatný odborný referent odboru dopravy
Příloha:
Dokumentace dopravního značení
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Patnáctým dne po vyvěšení
nabývá toto opatření účinnosti.

Vyvěšeno dne: …………………

Sejmuto dne: ……………….

zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: …………..……………….....................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto usnesení a jeho
zveřejnění způsobem umožňující dálkový přístup: .....................................................................
Doručí se:
dotčené osoby (veřejnou vyhláškou)
V souladu s ust. § 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 obce Horní Bečvy. Současně bude zveřejněna způsobem
umožňující dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.
Den doručení je dnem zveřejnění opatření.
Oznámení bude vyvěšeno na úřední desce a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup,
a to na www.roznov.cz, na www.dolnibecva.cz a na www.vigantice.cz .
Obdrží:
Obecní úřad Dolní Bečva, Dolní Bečva 340, 756 55 Dolní Bečva – vyvěsit na úřední desce
Obecní úřad Vigantice 203, 75661 Rožnov pod Radhoštěm - vyvěsit na úřední desce
Dotčený orgán:
Policie ČR krajské ředitelství, dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín
Dále se doručí:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor finanční - se žádostí o vyvěšení na úřední desce na dobu
15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu
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