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Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm 
Odbor dopravy, silniční správní úřad 

Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm 

Spisová značka: MěÚ-RpR/OD/37530/20 19/DM 
Č.j.:MěÚ-RpR/49909/2019 

Rožnov pod Radhoštěm 2. I O. 2019 
Datum vypravení 2. I O. 2019 

Vyřizuje: oprávněná úřed ní osoba - Mgr. Dagmar Mali nová, tel: 57166 121 O 

v , , v 

VEREJNA VYHLASKA 

Oznámení o návrhu „Stanovení místní úpravy provozu" 

místní komunikace v obci Vidče 

Obecní úřad obec s rozšířenou pl'.1sobností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm , odbor dopravy, jako 
příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. I písm. c) zákona č. 36 1 /2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předp isů 

(dále jen zákon o provozu na pozemních komunikacích) na zák ladě návrhu žadatele: 

Obec V idče, IČ: 00304433, Vidče č . p. 96, 756 53 Vidče v zastoupení spo lečnosti NVB LINE s.r.o., 
IČ: 26979675, Cukrovar 716. 768 21 Kvasice 

oznamuje 

v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád . ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen správn í řád) návrh stanovení místní úpravy provozu na místní komunikac i v k. ú. Vidče . 

Předmětem návrhu je: 

Umístěn í svis lého dopravního značení na místní komunikaci v k. ú. Vidče v rámci akce: ,,Vidče, 

místní úprava provozu", dle návrhu, který předloži la firma NYB LINE s.r.o., I Č: 26979675, Cukrovar 
7 16, 768 21 Kvasice. 

Návrh „Stanovení místní úpravy provozu'· je vystaven k veřej nému nah lédnutí, 

po dobu 15-ti dnů ode dne zvefojnění tohoto oznámení, 

na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a též způsobem umožiíujícím dálkový 
přístup, na stránkách www.roznov.cz. 
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Odi°1vodnění: 

Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm , odbor dopravy jako příslušný si l niční správní úřad obdržel dne 
05. 09. 20 19 žádost obce Vidče. I Č : 00304433, Vidče č. p. 96. , 756 53 Vidče v zastoupení společnosti 
NVB LINE s.r.o., I Č: 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvas ice spočívajíc í v umístění svislého 
dopravního značen í na místní komunikaci v k. ú. Vidče z důvodu doplnění místní úpravy provozu pro 
zaj i štění bezpečnosti si lničního provozu. 

Poučení: 

K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením přímo dotčeny, upl atnit u správního orgánu písemné při pomínky ve l hůtě JO-ti dnů od jeho 
zveřejnční. K pozdějším up latněným připom ínkám nebo námitkám se nepřih l íží. 

Své nám itky podávejte písemnou formou a zasílej te na Městský úřad v Rožnově pod Radhoštěm , 

odbor dopravy, Letenská 19 18, 756 6 1 Rožnov pod Radhoštěm . 

otisk razítka 

Mgr. Dagmar Malinová 
samost atný odborný referent odboru dopravy 
(dokument opal!'en elektronický111 podpisem) 

Příloha: situace dopravního značen í 

Toto ozm1mcní musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

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

Razítko a podpis o rgánu , který potvrzuje vyvěšen í a sejmutí oznámení: 

Obdrží: (datová schránka) 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm. odbor finančn í. vyvěsit na úřední desce 
Obecní úřad Vidče, vyvčs i t na úřední desce 
NVB LI NE s.r.o., Cukrovar 7 16, 768 2 1 Kvasice 
Poli cie ČR , Dopravní inspektorát, Hl ásenka 15 16, 755 O 1 Vsetín 


