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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 ustanovení § 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 ustanovení
§ 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 „zákon o silničním
provozu“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě návrhu společnosti
Valašská rally s.r.o., IČ 07713614, Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín a po projednání s dotčeným
orgánem Policií České republiky, Krajského ředitelství Zlínského kraje, územního odboru
vnější služby Vsetín, dopravního inspektorátu – úseku dopravního inženýrství (dále jen „DI
PČR Vsetín“) a vyjádření ze dne 8. února 2021, KRPZ-9113-1/ČJ-2021-151506, podle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) odst. 5 zákona o silničním provozu

stanoví přechodnou úpravu provozu
na silnici III/05726 a místních komunikacích v k. ú. Valašská Bystřice a silnici III/48610
v k. ú. Vidče, v úsecích dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu
zvláštního užívání a uzavírky komunikací pro zajištění motoristického podniku „VALAŠSKÁ
RALLY 2021“,
v termínu: 28. března 2021v době od 09:00 do 16:45 hodin (RZ 7 a 10 Bystřička),
v rozsahu dopravního značení podle situace dopravního značení s názvem „RZ Bystřička,
neděle 28. března 2021“ – příloha č. 1, kterou předložil navrhovatel a která je nedílnou
součástí tohoto stanovení.
Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu budou respektovány následující
podmínky:
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
umístěno podle Zásad pro dopravní značení pozemních komunikacích“ TP – 66
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4.
5.
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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.
Za provedení tohoto značení odpovídá: Jaromír Tomaštík, Semetín 1716, 755 01
Vsetín, telefon 603 858 443.
Pořadatelská služba bude řádně označena a poučena v souladu s ustanovením § 79 odst. 1
písm. m) zákona o silničním provozu o zastavování vozidel.
Všechna místa, kde dojde k omezení provozu nebo k uzavření komunikace dopravním
značením, či dopravním zařízením budou obsazena řádně poučenou a označenou
pořadatelskou službou.
Budou zajištěna všechna místa, kde může dojít k najetí na trasu závodů.
Účastníci závodů budou mimo uzavřené rychlostní zkoušky plně respektovat všechna
ustanovení zákona o silničním provozu.
Po celou dobu bude v případě nutnosti zajištěn neprodlený průjezd vozidel hasičských
a záchranných sborů a vozidel policie.
Bude plně respektováno ustanovení § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu.

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu oznamuje Městský úřad Rožnov
pod Radhoštěm toto opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou. Toto opatření obecné
povahy nabývá účinnosti dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu pátým dnem
po vyvěšení.
Odůvodnění
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy obdržel návrh žadatele Valašská rally
s.r.o., IČ 07713614, Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín, na stanovení přechodné úpravy provozu
na silnici III/05726 a místních komunikacích v k. ú. Valašská Bystřice a silnici III/48610
v k. ú. Vidče z důvodu konání motoristické akce pod názvem „Valašská rally VALMEZ
2021“, v termínu 28. března 2021 v době od 09:00 do 16:45 hodin (RZ 7 a 10 Bystřička), a to
v rozsahu dopravního značení podle situace dopravního značení s názvem „RZ Bystřička,
neděle 28. března 2021“ – příloha č. 1, kterou předložil navrhovatel a která je nedílnou
součástí tohoto stanovení.
Zdejší správní orgán zahájil řízení podle části šesté správního řádu (ustanovení § 171 a násl.
správního řádu), kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. V souladu s ustanovením
§ 77 odst. 3 zákona o silničním provozu se k návrhu stanovení přechodné úpravy provozu
vyjádřil dotčený orgán podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) téhož zákona – DI PČR Vsetín
č. j. KRPZ-9113-1/ČJ-2021-151506 ze dne 8. února 2021. 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/05726 a
místních komunikacích v obci Valašská Bystřice a silnici III/48610 v k. ú. Vidče za účelem
zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v souvislosti s pořádáním sportovní akce
„Valašská rally VALMEZ 2021“. Vzhledem k výše uvedenému je stanovení dopravního
značení plně odůvodněno.
Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu 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 nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (§ 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu.
otisk úředního razítka
Bc. Eva Pernická
samostatný odborný referent odboru dopravy
(dokument opatřen elektronickým podpisem)
Příloha – RZ Bystřička, neděle 28. 3. 2021
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.
Doručí se:
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou)
V souladu s ustanovením § 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 ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost
vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm, Obecního úřadu Valašská
Bystřice a Obecního úřadu Vidče 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 (datová schránka)
Valašská rally s.r.o., IČ 07713614, Jiráskova 2057, 755 01 Vsetín
Ředitelství silnic Zlínského kraje, Odd. majetkové správy, Jiráskova 35, datová schránka
Dotčený orgán
Policie České republiky, DI Vsetín, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín, datová schránka
Ostatní (datová schránka)
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor finanční, se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o
zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu
Obecní úřad Valašská Bystřice se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného
vyvěšení po uvedenou dobu
Obecní úřad Vidče se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po
uvedenou dobu

