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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

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 znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně 
příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích – stanovení místní a 
přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných 
účelových komunikacích 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 znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu společnosti Správa a údržba silnic Valašska, 
s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 a po projednání s dotčeným orgánem
Policií ČR, KŘP Zlínského kraje, územním odborem Vsetín, Dopravním inspektorátem – úsek 
dopravního inženýrství, stanovisko ze dne 2. září 2019, KRPZ-93534-32/ČJ-2017-151506, podle ust. § 
77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu

stanoví přechodnou úpravu provozu

na pozemní komunikaci:  silnice III/4868, III/4867, III/05726, III/01877, III/48610 a místní
                                             komunikace, ul. 5. května , vedení objízdné trasy                                                                                                
z důvodu :                              realizaci akce: „ Silnice III/4868:Střítež nad Bečvou - pokládka ACO 
                                                 vrstev vozovky“                                                                                                                                                  
v termínu:                          od 19. 10. – 20. 10. 2019, 26. 10. – 27. 10. 2019, 2. 11. – 3. 11. 2019
                                                                                                                                                                                               
v rozsahu dopravního značení: Podle situace dopravního značení s názvem „Silnice 
III/4868:Střítež nad Bečvou“, kterou vypracoval Ing. Jindřich Stodůlka, Správa  a údržba silnic 
Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 26820218 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 řízení 
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 II4 – Provádění silničních a stavebních prací.



MěÚ-RpR/OD/36042/2019

3. Za provedení tohoto značení odpovídá: Ing. David Zlámal, Libosváry, tel.: 730 195 590, 571 612 
102, Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí.

4. Bude případně upraveno stávající dopravní značení, které je v rozporu s navrženou přechodnou 
úpravou.

5. Pracoviště bude od komunikace odděleno a udržováno v dobrém stavu.
6. Bude plně respektován § 78 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích.

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 zákona o silničním provozu pátým dnem po vyvěšení.

Odůvodnění

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy stanovil přechodnou úpravu provozu na základě 
návrhu žadatele společnosti Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 59 Valašské 
Meziříčí, IČ: 26820218 při realizaci akce: „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou – pokládka ACO 
vrstev vozovky“.
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 § 77 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb. se  
k návrhu stanovení přechodné úpravy provozu vyjádřil dotčený orgán podle § 77 odst. 2 písm. b) zák. 
č. 361/2000 Sb., Dopravní inspektorát PČR Vsetín č. j. KRPZ-93534-32/ČJ-2017-151506 ze dne 2. 
září 2019. Připomínky DI PČR Vsetín jsou součástí podmínek tohoto stanovení. Odbor dopravy 
Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm stanovil výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na 
silnici III/4868, III/4867, III/05726, III/01877, III/48610 a místní komunikaci ul. 5. května za účelem 
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti se stavebními pracmi při realizaci 
akce: „Silnice III/4868: Střítež nad Bečvou – pokládka ACO vrstev vozovky“. Vzhledem k výše 
uvedenému je stanovení dopravního značení plně odůvodněno.
Podle § 77 odst. 5 zák. č. 361/2000 Sb. správní orgán nedoručoval návrh opatření obecné povahy a 
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

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

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

otisk razítka

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

Příloha – Situace dopravního značení dle textu.
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Vyvěšeno dne: ………………                                       Sejmuto dne:  ………………….
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

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

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, Městského úřadu Zubří, Obecního úřadu Vidče a 
Obecního úřadu Valašská Bystřice, 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 (datová schránka)
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 59 Valašské Meziříčí
Ředitelství silnic Zlínského kraje, Odd. majetkové správy, Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí

Dotčený orgán
Policie České republiky, DI Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín, datová schránka

Ostatní (datová schránka)
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor finanční, vyvěsit na úřední desce
Městský úřad Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří - vyvěsit na úřední desce na dobu nejméně 15 
dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu.
Obecní úřad Vidče – vyvěsit na úřední desce a zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení
Obecní úřad Valašská Bystřice – vyvěsit na úřední desce a zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení
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