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M ě s t s k ý  ú ř a d  R o ž n o v  p o d  R a d h o š t ě m
O d b o r  d o p r a v y ,  s i l n i č n í  s p r á v n í  ú ř a d

L e t e n s k á  1 9 1 8 ,  7 5 6  6 1  R o ž n o v  p o d  R a d h o š t ě m
                                                                                                                 Rožnov pod Radhoštěm 7. 10. 2019

                                                                                                                    Vypraveno: 7. 10. 2019
Spisová značka: MěÚ-RpR/OD/33699/2019/DM
Č.j.:MěÚ-RpR/51695/2019
Vyřizuje: oprávněná úřední osoba – Mgr. Dagmar Malinová., tel: 571 661 210, 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Opatření obecné povahy

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako 
příslušný orgán státní správy oprávněný ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích, na návrh firmy 
VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936 zastupující Ředitelství silnic 
Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ: 70934860 v souladu s § 171 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, dále jen správní řád, vydává 
opatření obecné povahy 

stanovení místní úpravy provozu na silnici III/4868 a místních komunikacích v k. ú. Vidče.

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako 
příslušný orgán státní správy po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, územní
odbor  vnější  služby Vsetín, Dopravní inspektorát – úsek dopravního inženýrství, vydaného pod 
Č.j.: KRPZ – 79639-1/ČJ-2019-151506 ze dne 31. července 2019

s t a n o v í

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 
provozu na pozemních komunikacích dopravní značení pro místní úpravu provozu na silnici III/4868 a 
místních komunikacích v k. ú. Vidče.

Umístění svislého dopravního značení, kterou předložila společnost VACULA silniční s.r.o., Růžová 
972/1, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936, vypracovanou Ing. Lenkou Klvaňovou, 07/2019 ,  
„Trvalé dopravní značení – III/4868 - Vidče“ a která je nedílnou součástí tohoto stanovení.

Platnost úpravy:   trvale od uplynutí vývěsní doby příslušného opatření obecné povahy

Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy: 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, Ing. Radek Berecka, tel. 737 288 929.
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Podmínky pro provedení 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 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, 
schváleno MD ČR pod č.j.: 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31. 7. 2013 a podle Zásad pro 
vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích TP 133 schváleno MD ČR č.j. 
538/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013.

- Jeho provedení bude 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 řízení provozu na pozemních 
komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

- Dopravní značení 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.

- Dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro provádění 
těchto prací (živnostenský list) a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění těchto 
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 změnit nebo doplnit, pokud si to bude 
vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad obdržel dne 
22. 8. 2019 návrh firmy VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 28659261 zastupující 
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ: 70934860
na stanovení místní úpravy provozu spočívající v umístění svislého dopravního značení v rámci stavby 
„Trvalé dopravní značení – III/4868 - Vidče“.
Žadatel k žádosti předložil předchozí písemný souhlas Policie České republiky, Krajské ředitelství 
policie Zlínského kraje-Dopravní inspektorát Vsetín, který k návrhu místní úpravy vydal předchozí 
písemné vyjádření pod Č.j.: KRPZ – 79639-1/ČJ-2019-151506 ze dne 31. července 2019.
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 23. 8. 2019 pod č. j.: MěÚ-RpR/33701/2019 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 Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm dne 23. 8. 2019, 
sejmut dne 9. 9. 2019.

Rozhodnutí o námitkách:
K opatření obecné povahy nebyly uplatněny písemné námitky a připomínky od dotčené osoby
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Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

otisk razítka

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

Příloha:
Dokumentace dopravního značení.

Vyvěšeno dne: ………………… Sejmuto dne: ………………….

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne: ……………………………………

Podpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje 
předepsané vyvěšení a sejmutí tohoto usnesení a jeho

zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup :  ……………………………………………………………………..

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm.

Doručí se:

Dotčené osoby ( veřejnou vyhláškou)

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dní na úřední desce Městského úřadu
Rožnov pod Radhoštěm a Obecního úřadu Vidče v souladu s ustanovením § 25 odst. 2 a § 144 odst. 1 
– 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. 
Poslední den této lhůty je dnem doručení. Sejmutí je možno následující pracovní den po posledním
(15) dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena 
Městskému úřadu Rožnov pod Radhoštěm, odboru dopravy.

Obdrží:
VACULA silniční s.r.o., Růžová 972/1, 110 00 Praha 1, IČ: 03181936, zastupující ŘSZK, K Majáku 5001, 
760 01 Zlín
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor finanční, vyvěsit na úřední desce
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Obecní úřad Vidče, vyvěsit na úřední desce a zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou 
dobu

Dotčené orgány státní správy:
Policie ČR - Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor vnější služby Vsetín, Dopravní 
inspektorát, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín , ID DS: w6thp3w
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