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Obecní úřad - 756 53 Vidče 

IJ, /n 

Došlo: 25 .07.2016 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
Odbor dopravy, si l niční správní úřad 
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

óžnov poď Raanoštěm 26.07.2016 
Datum vypravení: 26.07.2016 

Spisová značka: MěÚ-RpR/OD/26043/2016/DrD 
Č.j .: MěÚ-RpR/26043/2016 
oprávněná úřední osoba: Dagmar Drdová, tel: 571661200 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy rozhodující v přenesené působnosti podle ust. 
§ 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zněn í pozdějších předpisů, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích - stanovení místní a 
přechodné úpravy provozu na silnici Ill. třídy podle ust. § 124 odst. 1 a 6 zákona č . 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zák. č. 361/2000 Sb."), v souladu s ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád , ve zněn í 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"), na základě návrhu, který dne 20.07.2016 podala 
společnost NVB LINE s.r.o., IČ: 269 79 675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice zastupující na základě plné 
moci ze dne 13.05.2016 společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 35 599, Pražská tř. 495/58, 
370 04 české Budějovice, a po projednání s dotčeným orgánem Policií ČR, Krajským ředitelstvím 
Zlínského kraje, územním odborem Vsetín, Dopravním inspektorátem - úsekem dopravního 
inženýrství (dále jen „Dl PČR"), vyjádření ze dne 15.07.2016, KRPZ-75938-1/ČJ-2016-151506, podle 
ust. § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. 

na pozemní komunikaci: 

z důvodu : 

v termínu: 

stanoví přechodnou úpravu provozu 

silnice 111/ 4868 v uzlovém úseku Kozák, v km 1,050 - 1,258, 
1,405 -1,775, 1,962- 2,222 a 4,009- 4,045 

stavební činnosti pro realizaci akce: ,,Velkoplošné vysprávky na sil
nici 111/ 4868 Viče - Rožnov pod Radhoštěm" 

od 02.08.2016 do 03.09.2016 

v rozsahu dopravního značení: dle situace dopravního značení s názvem „Velkoplošné vysprávky 
na silnicích li. a Ill. tř. ve Zlínském kraji", kterou vypracoval Janata, NVB LINE s.r.o., Cukrovar 716, 768 
21 Kvasice 11.07.2016, zn.: PDZ-95-16 a která je nedílnou součástí tohoto stanovení. 

za těchto podmínek: 
1. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexní úpravě podle normy ČSN EN 

12899-1,2 a ČSN EN 1436 zákona o provozu na pozemních komunikacích, vyhlášky MD 
č . 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a ří
zení provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů. 

2. Způsob umístění a provedení dopravních značek musí vyhovovat podmínkám, které stanovují 
„Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích " TP - 65 a musí být rovněž v souladu 



se „Zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích" TP - 66 zpracované 

Centrem dopravního výzkumu Brno, schváleno Ministerstvem dopravy pod čj. 21/2015-120-TN/1 
ze dne 12. března 2015 a podle Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních 
komunikacích TP -133 č. j.: 538/2013-120-STSP/1 MD ČR a umístění provede právnická nebo 
fyzická osoba s platným oprávněním a způsobilostí a podle metodického pokynu MD SJ-PK 

pro oblast 114 - Provádění silničních a stavebních prací. 
3. Bude případně upraveno stávající dopravní značení, které je v rozporu s navrženou přechodnou 

úpravou. 
4. Oprava bude probíhat za částečného omezení provozu po polovinách. 
5. Při pokládce bude provoz řízen SSZ. 
6. V případě, že nastavení SSZ nebude umožňovat vyhovující převedení dopravy na silnici 111/4868, 

a to s ohledem na její intenzitu v dopravní špičce, bude provoz usměrňován řádně poučenými 

a označenými osobami v souladu s § 79 odst. 1 písm. i) zák. č. 361/2000 Sb. 
7. Během realizace bude na 1- 2 dny zrušena autobusová zastávka Vidče, Křižnice. 
8. Bude plně respektováno ust. § 78 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. 
9. Za provedení tohoto značení odpovídá: Pavel Vágner, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný 

závod Dopravní stavby MORAVA, IČ: 480 35 599, oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské 

Meziříčí, tel.: 727 916 792. 

V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu oznamuje Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm toto 

opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ust. 
§ 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. pátým dnem po vyvěšení. 

Odůvodnění 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na 
základě návrhu žadatele společnosti NVB LINE s.r.o., IČ: 269 79 675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice 
zastupující na základě plné moci ze dne 13.05.2016 společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ: 480 
35 599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice v souvislosti s omezením obecného užívání 
silnice 111/4868 částečnou uzavírkou provozu při realizaci stavby: ,,Velkoplošné vysprávky na silnici 

111/4868 Viče- Rožnov pod Radhoštěm". 
Zdejší správní orgán zahájil řízení podle části šesté správního řádu (§171 a násl. správního řádu), 
kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. V souladu s ust. § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. 
se k návrhu stanovení přechodné úpravy provozu vyjádřil podle§ 77 odst. 2 písm. b) zák. č . 361/2000 
Sb.Dl PČR , č . j . KRPZ-75938-1/ČJ-2016-151506 ze dne 15.07.2016: Připomínky Dl PČR Vsetín jsou 
součástí podmínek tohoto stanovení. K přechodné úpravě provozu se vyjádřil i správce silnice 
111/4868 tj. Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, odd. majetkové správy, Jiráskova 
35, 757 01 Valašské Meziříčí dne 13.07.2016, zn. ŘSZKVM/06549/16-24. 
Podle § 77 odst. S zák. č. 361/2000 Sb. správní orgán nedoručoval návrh opatření obecné povahy 
a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. 
Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního značení plně odůvodněno . 

Po učení 
Proti opatření obecné povahy dle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný 

prostředek . 
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (§ 77 odst. 5 zák. č. 

361/2000 Sb.). 



otisk úředního razítka 

Dagmar Drdová 
samostatný odborný referent odboru dopravy 

(dokument opatřen elektronickým podpisem) 

Příloha - situace PÚP 

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. Opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

Vyvěšeno dne: ....... ........... Sejmuto dne: ..................... . 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

Obdrží: 
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) 

V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu doručuje odbor dopravy Městského úřadu Rožnov 

pod Radhoštěm toto opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení 
veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí 
na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a současně bude zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení 
na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm. 

Dotčené osoby: 

NVB LINE s.r.o., IČ: 269 79 675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (datová schránka) 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, Odd. majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí 
(datová schránka) 

Obec Vidče, č. 96, 756 53 Vidče (datová schránka) 

Dotčený orgán 

Policie České republiky, Dl Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín (datová schránka) 

Ostat ní 
Pavel Vágner, DiS., SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, I Č: 480 

35 599, oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí (datová schránka) 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor finanční, se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 
15 dnů (elektronicky) 
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Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným 
dopravním značen ím bude dočasně zakryto. 
Přechodné dopravní značen í bude provedeno v 
základní velikosti reflexní folii tř. 1 a osazeno dle TP 66 

! VYPRACOVAL: I JANATA I I 
KONTROLOVAL: ŠVARC ,~w,w st! 

~ 
ŘEDITELSTVÍ SILNIC ZLÍNSKÉHO KRAJE p.o. 

ZHOTOVITEL: 

SWIETELSKY STAVEBNÍ s.r.o. 

STAVBA: VELKOPLOŠNÉ VYSPRÁVKY NA SILNICÍCH li. A Ill, 

TŘ. VE ZLÍNSKEM KRAJI 

VÝKRES: SITUACE STAVBY 

-t: 4t JIRI 

NVS LINE s.r.o. 
Cukrovar 716 

768 21 Kvasice 
www.nvbline.cz 

jana1a@nvbline.cz 
tel.:774 763 506 

DATUM 11.7.2016 

NAŠE ZN. POZ-95-16 


