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VEŘEJN Á VYHLÁŠ K A
Oz ná me ní o náv rhu
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Stanov e ní mís tní úpravy provoz u"

S ilnic e 111/ 4868 a účel o v á komunik a ce p a rce la č. 3 0 1
Obecní 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 písm. c) zákona č. 361 /2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(dá le jen zákon o provozu na pozemních komunikacích) na zákl adě žádosti žadatele:
Obec Vidče, IČ: 003 04 433, Vidče 96, 756 53 Vidče

o z namuj e
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 silnici III/4868 a účelové
komunikaci parc. č. 30 I v k. ú. V i dče.
Předmětem

návrhu _je:

Umístění svislého dopravn ího značení 2 x č.

B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilt1 dle

návrhu žadatele.
Návrh „Stanovení místní úpravy provozu" je vystaven k veřejnému nahlédnutí,

po dobu 15-ti

dnů

I

1b .05. 2016

ode dne zveře jn ění tohoto ozn ámení,

na úřední desce Městského úřad u Rožnov pod Rad hoštěm a Obecního úřadu Vidče a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup, na stránkách http.www.roznov.cz.
Odůvodn ění:

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako příslušný s i lniční správní úřad obdržel dne
09. 05. 2016 žádost obce Vidče, IČ: 003 04 433, V idče 96, 756 53 Vidče spočívající v umístění

svislého dopravního značen í 2 x B4 - Zákaz vjezdu nákladních automobilů na účelovou komunikaci
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parc. č. 301(u hasičské zbrojnice) v k. ú. Vidče z důvodu zamezení parkování motorových vozidel,
které svým ranním i nočním startováním ruší občany v blízkém okolí.
Poučení:

K návrhu opatření obecné povahy mů že 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 úřad v Rožnově pod Radhoštěm,
odbor dopravy, Letenská 1918, 7 56 61 Rožnov pod Radhoštěm.
olisk úředního razítka
Mgr. Dagmar Malinová

samostatný odborný referent odboru dopravy
(dokument opatFen elektronicf...ý mpodpisem)

Toto oznámení musí bý t vyvěšeno po dobu 15 dn ů .

Vyvěšeno dne: /!f. ~.#./~~ ...

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

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sej mutí oznámení:
Obdrží:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. odbor finanční, vyvěsit na úřední desce
Obecní úřad Vidče, vyvěsit na úřední desce
Obec Vidče , Vidče 96, 756 53 Vidče
Policie ČR, Dopravní inspektorát, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín (datová schránka)
Ředitelství silnic Zlínského kraje, Odd. majetkové správy, Jiráskova 35, Valašské Meziříčí

