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VVEEŘŘEE JJNNÁÁ   VVYYHH LLÁÁ ŠŠKKAA   

OOppaattřřeenn íí   oobbeeccnnéé   ppoovvaahhyy    

  

  OOzznnáámmeenn íí   nnáávvrrhhuu  ssttaannoovveenn íí   mm ííssttnn íí   úúpprraavvyy  pprroovvoozzuu    

nnaa  ppoozzeemmnn íí   kkoommuunniikkaaccii   
 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy, 
silniční správní úřad jako příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 124 odst. 6 a ustanovení 
§ 77 odst. 1 písm. c) 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“) na základě 
návrhu Obce Vidče, IČ 00304433, 756 53 Vidče 96, kterou na základě plné moci zastupuje společnost 
NVB Line, s. r. o., IČ 26979675, Cukrovar 716, 768 21 Kvasice (dále jen „navrhovatel“) 
 

oo zz nn aa mm uu jj ee   
 
v souladu s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy 
provozu na místní komunikaci parc. č. 2775/4 v k. ú.  Vidče (dále jen „návrh opatření“). 
 

PPřřeeddmměětteemm  nnáávvrrhhuu  jjee  uummííssttěěnníí  ttrrvvaallééhhoo  ddoopprraavvnnííhhoo  zznnaaččeenníí dle předloženého návrhu dopravního 
značení „Místní úprava v obci – zpomalovací práh“, ze dne 8. 4. 2021, zn. ZK-21-0113, který předložil 
navrhovatel a tvoří nedílnou součást tohoto návrhu opatření zz  ddůůvvoodduu  rreeaalliizzaaccee  zzppoommaalloovvaaccííhhoo  

pprraahhuu..  
 
Dle ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat k odboru dopravy písemné 
připomínky a v souladu s ustanovením § 172 odst. 5 správního řádu jsou vlastníci nemovitostí, jejichž 
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením přímo 
dotčeny, oprávněni podat písemné odůvodněné námitky. 
 
Odbor dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu  

  

vv  yy  zz  ýý  vv  áá  

  
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu  
na dotčené pozemní komunikaci podávaly písemné připomínky nebo písemné a odůvodněné námitky 



ve lhůtě do 30 dnů od zveřejnění návrhu opatření. K později uplatněným připomínkám nebo 
námitkám se nepřihlíží.  
 
Své námitky či připomínky zasílejte na Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy, 
Letenská 1918, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. 
 

OOddůůvvooddnněěnníí::  

  
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, odbor dopravy obdržel návrh ke stanovení místní úpravy 
provozu podaný navrhovatelem na místní komunikaci parc. 2775/4 v k. ú. Vidče spočívající 
v umístění trvalého dopravního značení dle předloženého návrhu „Místní úprava v obci – 
zpomalovací práh“, ze dne 8. 4. 2021, zn. ZK-21-0113, který předložil navrhovatel a tvoří nedílnou 
součást tohoto návrhu stanovení dopravního značení zz  ddůůvvoodduu  rreeaalliizzaaccee  zzppoommaalloovvaaccííhhoo  pprraahhuu..  
  
V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu se k návrhu místní úpravy provozu 
vyjádřil dotčený orgán, tj. Policie ČR, dopravní inspektorát, úsek dopravního inženýrství, Hlásenka 
1516, 755 01 Vsetín, který vydal souhlasné stanovisko č. j. KRPZ-35244-1/ 
ČJ-2020-151506 ze dne 16. dubna 2021. 
 
 
 
otisk razítka 
 
 
 
Bc. Eva Pernická 
samostatný odborný referent odboru dopravy 
(dokument opatřen elektronickým podpisem) 
 
 
Příloha: návrh dopravního značení „Místní úprava v obci – zpomalovací práh“ 
 
 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ……………….    Sejmuto dne: ………………. 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení: 
 
 
Obdrží:  
Dotčené osoby (veřejnou vyhláškou) 
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Rožnov  
pod Radhoštěm, odbor dopravy toto oznámení 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 Rožnova pod Radhoštěm a na úřední 
desce Obce Vidče. Současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým 
dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.  
 



 
Dotčené osoby:  
Obec Vidče, IČ 00304433, 756 53 Vidče 96 
 
Dotčený orgán:  
Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Zlínského kraje, dopravní inspektorát Vsetín – úsek 
dopravního inženýrství, Hlásenka 1516, 755 01 Vsetín (datová schránka) 
 
Ostatní: 
Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, IČ 003 04 271, finanční odbor, Masarykovo náměstí 128, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm – se žádostí o vyvěšení na úřední desce (elektronicky) 
Obecní úřad Vidče – se žádostí o vyvěšení na úřední desce a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení 
po uvedenou dobu  
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