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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření

obecné povahy - stanovení

p řechodné

úpravy provozu

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm , odbor dopravy na podkladě žádosti Vodovody a
kanalizace Vsetín , a.s., IČ: 476 74 652, Jasenická 1106, 755 11 Vsetín (žádost ze dne
10.02.2016) a po předchozím písemném vyjádření Policie české republiky, Krajského
ředitelství Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, dopravní inspektorát - úsek
dopravního inženýrství (KRPZ-8243- 1/ČJ-2016-151506) , podle ustanovení§ 61 odst. 4 a §
124 odst.6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů , v platném znění (dále jen zák. č . 361/2000 Sb.), v souladu s ust. § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ,
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb.

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s omezením
obecného užívání pozemních komunikací na silnicích li. a Ill. tříd a místních komunikacích
v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm , při opakované činnosti
spojené s prováděním oprav a běžné údržby komunikací, havárií, živelných pohrom a jiných
mimořádných událostí v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,
v platném znění a vyhláškou 104/1997 Sb., v rozsahu předložených schémat, která tvoří
nedílnou součást tohoto stanovení.

Platnost obecných schémat dopravního značení je časově omezena do 28.2.2017.
Při realizaci výše uvedených přechodných úprav provozu na pozemních komunikacích
budou respektovány následující podmínky:

1. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude
provedeno v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zák. č . 361 /2000 Sb., na
červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku) nebo na vozidle.
2. Dle Zásad pro přechodné dopravní značen í na pozemních komunikacích (dá le jen TP
66) je zakázáno užíváni jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění a zajištění
dopravních značek a dopravních za řízen í , jako např. trubkových nebo profilových
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křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných
betonem, vyřazených disků kol vozidel apod. Dopravní značení nelze upevňovat také
na různé , doposud v častých případech používané tzv. trojnožky (dřevěné i kovové).
3. Osoba odpovědná za prováděné práce bude rovněž odpovědna za umístění
přechodného dopravního značení.
4. P řenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní
vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
5. Přenosné svislé dopravní značky , přechodné vodorovné dopravní značky , světelné
signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace smějí být užívány jen po
nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem , jak to nezbytně
vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný
důlež itý veřejný zájem (§ 78 odst.2, 3 zák.č . 361/2000 Sb.)
6. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexní úpravě podle normy
ČSN EN 12899-1 ,2 a CSN EN 1436 zákona o provozu na pozemních komunikacích ,
vyhlášky MD č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a umístěno podle Zásad pro dopravní značení pozemních
komunikacích TP-66 3. vydání č.j. 21/2015-120-TN/1 MD ČR a podle Zásad pro
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP-133 č .j . 538/2013-120STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1. 8.2013 MD ČR .
7. Vždy je nutno zajistit dohlednou vzdálenost protijedoucích vozidel. Pokud by nebylo
možno tuto vzdálenost zajistit, bude doprava řízena pomocí dostatečného počtu
způsobilých a náležitě poučených osob.
8. Pro provoz vozidel bude zajištěna minimální šíře komunikace 2,75 m (pro oba směry
jízdy).
9. Překážka silničního provozu bude za snížené viditelnosti osvětlena soupravou
výstražných světel typu VS 1 (S7).
10. V místě omezení provozu na pozemní komunikaci bude zajištěna funkčnost
veřejného osvětlení (pokud se v místě nachází).
11 . Toto stanovení dopravního značení přechod ných úprav provozu na pozemních
komunikacích při provádění běžné údržby komunikací se vztahuje na silnice li.a Ill.
tříd a místní komunikace obcí v rámci územní příslušnosti obce s rozšířenou
působností - Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm .
12. V případech , kdy nebude možno užít značení dle vzorových schémat, je zapotřebí
projednat řešení přechodného z načení před zahájením prací na Dl PCR Vsetín a
odboru dopravy Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.
13. V případě uzavírky pozemní komunikace bude o umístění přechodného dopravního
značení žadatelem neprodleně vyrozuměn odbor dopravy Městského úřadu Rožnov
pod Radhoštěm a místně příslušný Dl PČR, rovněž o ukončení prací a odstranění
dopravního značení budou uvedené orgány vyrozuměny .
14. O vzniku havarijního stavu na pozemní komunikaci , na silničním pozemku nebo
silničním pomocném pozemku bude neprodleně informován:
- u silnic li. a Ill. tříd majetkový správce těchto silnic Ředitelství silnic Zlínského kraje,
oddělení majetkové správy Valašské Meziříčí , Jiráskova 35
- u sítě místních komunikací jejich vlastník

Od ův odn ě n í
Městský úřad

Rožnov pod Radhoštěm stanovil přechodnou úpravu provozu na základě
žádosti žadatele z důvodu provádění oprav a běžné údržby komunikací, havárií, živelných
pohrom a jiných mi m ořádných událostí na silnicích li. a Ill. tříd a místních komunikací
v rámci místní příslušnosti Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm . Podmínky, uvedené
pod č . 1 - 14 jsou vyžadovány z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích v místě omezení obecného užívání pozemních komunikací při
opakované činnosti spojené s prováděním běžné údržby komunikací. Zdejší správní orgán
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vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle ust. § 77 odst. 1
písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. Po projednání s příslušným dotčeným orgánem Policie ČR
jako opatření obecné povahy postupem dle ust. § 171 správního řádu a v souladu s ust. § 77
odst. 5 téhož zákona nedoručoval návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby
k podávání připomínek nebo námitek.
Pou če n í

Proti opatření obecné povahy dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek

otisk úfednfho razítka

Mgr. Dagmar Malinová
samostatný odborný referent odboru dopravy
(dokument opatfen elektronickým podpisem)

P říl oha

- Schémata dopravního

značen i č . 8 1, 82, 83, 85.2

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 5 dnů na
úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a na úředních deskách obecních
úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká v souladu s § 77
odst. 5 zákona 361/2000 Sb. Současně se písemnost zveřejní též způsobem umožňující
dálkový přístup . Sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním (5.) dni
vývěsní lhůty . Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyh láška neprodleně vrácena
zpět odboru dopravy Městského úřadu Rožnova pod Radhoštěm .

Vyvěšeno dne: _({,_ / . .!(/(.

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmuti oznámení:
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Obdrží:
Městský úřad

Rožnov pod Radhoštěm , odbor finanční , vyvěsit na úřední desce
- vyvěsit na úřední desce
Obecní úřad Vidče - vyvěsit na úřední desce
Obecní úřad Vigantice - vyvěsit na úřední desce
Obecní úřad Hutisko-Solance - vyvěsit na úřední desce
Obecní úřad Dolní Bečva - vyvěsit na úřední desce
Obecní úřad Prostřední Bečva - vyvěsit na úřední desce
Obecní úřad Horní Bečva - vyvěsit na úřední desce
Obecní úřad Valašská Bystřice - vyvěsit na úředn í desce
Vodovody a kanalizace Vsetín , a.s., IČ : 476 74 652, Jasenická 1106, 755 11 Vsetín
~editelstvl silnic Zlínského kraje, Oddělení majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříč
Městský úřad Zubří

Dotčený orgán:
Dl PČR Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín

SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI

Schéma B/1
Standardní pracovní místo na pozemr
komunikaci s malým dopravnim zatíže
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SCHÉMATA PRO OZNAČ:ENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI

Schéma 8/2
Standardní pracovní mfsto na pozemní
komunikaci s malým dopravním zatíže.
nim. Zúžení vozovky na Jeden Jízdní pruh.
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SCHÉMATA PRO OZNAČENI PRACOVNÍCH MÍST V OBCI

Schéma B/.3
Standardní pracovní místo. Zú ženi jízc
ho pruhu.
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SCHÉMATA PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST V OBCI

Schéma B/5.2
Standardní pracovní místo. Zúženi vozovky na jeden jizdni pruh. Úprava přednosti
dopravními značkami.

výstražné světlo typu 1
nebo značka umisténa na fluorescenčním žlutozeleném podkladu, v protisměru shodně
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