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Městský úřad

Rožnov pod Radhoštěm
Odbor dopravy, silniční správní úřad
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm 14.04.2014
Datum vypravení 14.04.2014
Spisová značka:MěÚ/OD/ 12553/201 4/DM
Č.j.:MěÚ-RpR/1 4172/2014
Vyřizuje: oprávněná úřední

osoba - Mgr. Dagmar Malinová, tel: 57166 1210

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu „Stanovení místní úpravy provozu"
silnice 111/4868 a mís tní komunikace v k. ú.

Vidče

Obecní úřad obce s rozš ířenou působn ostí Městský úřad Rožnov pod Radhoště m, odbor dopravy, jako
přísl u šný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 a§ 77 odst. 1 písm. c) zákona č . 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o zm ěnách některých zákonů, ve zn ění pozdějších předpisů
(dále j en zákon o provozu na pozemních komunikacích) na základě žádosti žadatele:
Obec Vidče, IČ: 003 04 433, 756 53 Vidče 96

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 silnici JII/4868 a místních komunikacích
parc. č . 1598/8, 2807/4, 2774/3, 288, 277 1/8, 185, 1936/4 v k. ú. Vidče.
Předmětem

návrhu je:

Umístění

mez - č.

svislého dopravního značení I x Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou
B 16, 6 x Dej přednost v jízdě! - č . P 4, 1 x Stůj, dej přednost v jízdě - č. P 6

Návrh „Stanovení místní úpravy provozu" je vystaven k veřej nému nahlédnutí,
po dobu 15-ti

dnů

ode dne zveřejnění tohoto oznámení,

na úředn í desce Městskéh o úřadu Rožnov pod Radhoštěm a obce Vidče a též způso bem umožňujícím
dálkový přístup, na stránkách http.www.roznov.cz.
Vzhledem ke s kutečnosti , že součástí návrhu je dokumentace většího rozsahu, nebude v souladu s ust.
§ 172 odst. 2 správn ího řádu náv rh zveřejn ěn na úřední desc-e v úplném zn ění a lze se s ním seznámit
v kance láři č . I 04 na Městském úřadě Rožnov pod Radhoštěm , odboru dopravy, Letenská 1918 ve
lh ůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřej nění - ve dnech pondělí a středa v době od 08.00 do 17 .00 hodin a
v ostatních pracovních dnech v době od 08.00 do 13.30 hodin .
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Odůvodnění:
M ěstský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako příslušný s ilniční správní úřad obdrže l dne
31. 03. 2014, žádost obce Vidče, IČ : 003 04 433, 756 53 Vidče 96 o „Stanovení místní úpravy
provozu" spočívaj ící v umístění svislého dopravního značení na si lnici lll/4868 a při napojení
místních komunikací na silnici III/4868 z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci
Vidče.

Poučení:

K návrhu

opatření

obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
uplatnit u správního orgánu písemné připomínky ve lhůtě 30-ti dnů od j eho
K pozděj š ím uplatněným připomínkám nebo námitkám se nepřih líž í.

opatřením přím o dotčeny,
zveřejněn í.

Své námitky podávejte písemnou formou a zasílejte na Městský
odbor dopravy, Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm .

úřad

v R ožnově pod

Radhoštěm ,

Mgr. Dagmar Malinová
samostatný odborný referent odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15

Vyvěšeno dne: .f.f.f .lt./1..

dnů .

Sejmuto dne: .. . ... ..... . ...... .

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuj e vyvěšení a sejmutí oznámení:
Obdrží:
Městský úřad

Rožnov pod Radhoštěm. odbor finanč ní, vyvěs it na
Obec Vidče, vyvěsit na úřední desce
NVB LINE s.r.o., Zámostí 42, 765 02 Otrokovice
Policie ČR , Dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, 755 OI Vsetín

úřední

desce

