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Odbor dopravy, silniční správní úřad
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STANOVENI MISTNI UPRAVY PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI
Obecní úřad obce s rozšířenou působností M ěstský úřad Rožnov pod Rad h oštěm, odbor dopravy jako
přís l ušný orgán státní správy oprávněný ke stanovení míst ní úpravy provozu na pozemních
komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozem ních komu nikacích, ve
znění pozdějších předpisů, dá le jen zákon o provozu na pozemních kom unikacích, na žádost obce
Vidče IČ: 003 04 433, 756 53 Vidče 96 v souladu s§ 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění
pozdějších předpisů, dále jen správní řád, vydává opatření obecné povahy

st anovení místní úpravy provozu na silnici 111/4868 a m ístních komuni kacích parc. č .

1598/8, 2807/4, 2774/3, 288, 2771/8, 185, 1936/4 v k. ú. Vidče
Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako
příslušný orgán státní správy po předch oz ím písemném vyjádření Policie české republiky, územní
odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního inženýrství, vydaného pod
Č.j.: KRPZ - 35875-1/ČJ-2014-151506 ze dne 25. března 2014

s tanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č . 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předp isů a vyhlášky č. 30/2001 Sb., dopravní značení pro místní
úpravu provozu na silnici 111/4868 a místních komunikacích pa rc. č. 1598/8, 2807/4, 2774/3, 288,
2771/8, 185, 1936/4 v k. ú. Vidče :
Um ístě ní svislého dopravního značení 1 x Zákaz vjezdu vozidel, jej ichž výška přesahuje
vyznačenou mez -č. B 16, 6 x Dej pře d nost v j ízdě ! - č . P 4, 1 x Stůj, dej p řednost v j ízdě - č.P 6

Dopravní z načení proveďte jako: stá lé svislé dopravní značení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Platnost úpravy: t rvale od uplynutí vývěsní doby přísl uš né h o opatření obecné povahy
Osoba (organizace) odpově dn á za řádné provedení úpravy: NVB LINE s.r.o., IČ: 269 79 675, Zámostí
42, 765 02 Otrokovice, t el.: 774 763 506.
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Značka: MěÚ/OD/12553/2014/DM

Další podmínky pro osazení místní úpravy silničního provozu:
Dopravní značení, případně dopravní zařízení, ( jeho polohu) proveďte dle situačního plánku,
který Vám bude předán po nabytí účinnosti tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu
uvedeného v tomto stanovení.
Uvedené dopravní značení bude umístěno v souladu se zásadami pro dopravní značení 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 v reflexní úpravě podle normy ČSN EN 12899-1,2 a ČSN EN 1436 zákona
o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky MO č. 30/2001 Sb ., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních kom unikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích ve znění pozdějších předpisů.
Dopravní značen í 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
značky bude O,S až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku ( u vozovek se zpevněnou krajnicí
od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
Umístění provede právnická nebo fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilostí a podle
metodického pokynu MO SJ-PK pro oblast 114 - Provádění silničních a stavebních prací.
Svislé dopravní značení bude provedeno v základní velikosti.
Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako
příslušný orgán státní správy si vyhrazuje právo toto stanovení z měnit nebo doplnit, pokud si to bude
vyžadovat veřejný zájem.
Odůvodnění:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad obdržel dne
31. 03. 2014 žádost Obce Vidče, IČ: 003 04 433, 756 53 Vidče 96 o Stanovení místní úpravy provozu
spočívající v umístění nového svislého dopravního značení 1 x Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška
přesahuje vyznačenou mez - č. B 16, 6 x Dej přednost v jízdě! - č. P 4, 1 x Stůj, dej přednost v jízdě č. P 6 na silnici 111/4868 a místních komunikacích parc. č. 1598/8, 2807/4, 2774/3, 288, 2771/8, 185,
1936/4 v k. ú. Vidče.

Žadatel k žádosti předložil předchozí písemný souhlas Policie české republiky, Krajské ředitelství
policie Zlínského kraje-dopravního inspektorátu Vsetín, který k návrhu místní úpravy vydal předchozí
písemné vyjádření pod Č.j.: KRPZ - 35875-1/ČJ-2014-151506 ze dne 25. března 2014.
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy zahájil řízení podle části šesté správního řádu

( § 171 a následující správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy a oznámil
dne 14.04.2014 pod Č.j .: MěÚ-RpR/14172/2014 veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy.
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy dle§ 172 odst. 1 správního řádu vyzvány, aby
podávaly své připomínky nebo návrhy ve lhůtě 30-ti dnů od jeho zveřejnění. Návrh opatření obecné
povahy byl vyvěšen na úřední desce města Rožnova pod Radhoštěm dne 14. 04. 2014, sejmut dne
30.04. 2014 a na úřední desce obce Vidče.

Značka: MěÚ/O D/12553/2014/DM
Rozhodnutí o námitkách :
I< opatření obecné povahy nebyly upl a tně ny písemné námitky a připomínky od dotčené osoby.
Pou čení:

Proti opatřen í obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatřen í obecné povahy nabývá
ú či nnosti patnáctým dnem po dni vyvěšen í veřej n é vyhlášky.
otisk úředního razítka
Mgr. Dagmar Malinová
samostatný odborný referent odboru dopravy
Příl oha:

Dokumentace dopravního značení.
Toto oznámení musí být vyvěše n o po dobu 15 dnů .

Vyvěšeno dne: _(/j__
rf.'t..4 ?(1/
Zve řejn ěno způs obem umožňující

Sejmuto dne: ...... ............... .
dálkový přístup dne: ......... .................................

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
a sejmutí tohoto usnesení a jeho
zve řejn ěn í způ sobem umožňuj ícím dálkový přístup :
před epsan é vyvěšení

Doru čí se:

Dotče n é osoby ( veřejnou vyhláškou)
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce města Rožnova pod
Radhoštěm a obce Vidče v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a§ 144 odst. 1 - 2 zá kona č. 500/2004
Sb., správního řádu . Vývěsní lhůta začíná den násled ující po dn i vyvěšení. Poslední den této lhůty j e
dnem doručení. Sejmutí je možno následuj ící pracovní den po posledním ( 15. ) dni vývěsní l hůty . Po
uplynutí lhůty a vyzn a čení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena Městskému úřadu Rožnov

pod Ra dhoštěm, odboru dopravy.
Obdrží:
M ěstský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor fina n ční, vyvěsit na úřední desce
Obec Vidče, 756 53 V i dče 96
Obec Vidče, vyvěsit na úřed n í desce
NVB LINE s.r .o., Zámostí 42, 765 02 Otrokovice
Dotčené o rgány st átní s p rávy:
Policie ČR - Krajské ře ditelství policie Zlínského kraje, územní odbor vněj ší služby Vsetín, Dopravn í
inspektorát, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín, IO OS: w6thp3w

