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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - silnicích I. třídy dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),
podle § 77 odst. 1 písm. b) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

zveřejňuje záměr stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích, spočívající v osazení dopravního značení, zařízení či nového
vodorovného dopravního značení v přesné specifikaci a umístění dle vložených příloh.
Silnice:
Lokalita:
Důvod:
Navrhovatel:
Návrh:

I/62
Děčín, ul. Pohraniční, p.p.č. 2904/40, k.ú. Děčín
Vytvoření 1 stání pro invalidní osobu – klienta banky
Building DC s.r.o., IČO 062 64 719, se sídlem Na Fialce II 1642/64, Řepy,
163 00 Praha 6
Rozsah a konkrétní umístění včetně přechodného DZ na dobu úpravy DZ ve
stanoveném místě, bude provedeno dle vloženého a PČR odsouhlaseného
výkresu a dle PD.

při dodržení těchto podmínek:
1.

Rozměry, provedení, osazení či vyznačení předmětného dopravního značení či
zařízení musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ČSN EN 12899-1 a
dále v souladu s technickými podmínkami TP 65 – Zásady pro dopravní značení
na pozemních komunikacích a TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení
na PK v aktuálním znění.

2.

Výrobu, osazení a vyznačení nového dopravního značení či zařízení zajišťuje na
své vlastní náklady navrhovatel a to v dohodě s příslušným majetkovým správcem
komunikace, kterým je na území Ústeckého kraje pro silnice I. třídy Ředitelství
silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov.

3.

Osazení bude provedeno nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné
povahy.
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ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - silnicích I. třídy na území Ústeckého kraje obdržel žádost, podloženou
vyobrazením návrhu změny místní úpravy, čímž byl dán podnět k osazení/přeznačení
dotčené silnice I. třídy. Na základě tohoto podnětu správní orgán po vlastním uvážení zahájil
příslušné správní řízení a v souladu s § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
§ 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů vystavil tento
návrh opatření obecné povahy.
Dotčený návrh na změnu místní úpravy provozu pozemní komunikace, dotčené silnici I. třídy,
byl v souladu se zněním § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu projednán s příslušným
dotčeným orgánem, tzn. Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem
Děčín, Dopravním inspektorátem, jež návrh stanovení místní úpravy provozu odsouhlasil dne
25.5.2021 pod č.j. KRPU-88701-1/ČJ-2021-040206.

POUČENÍ
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat
písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.
V souladu s ustanovením § 172 a 173 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je tento
návrh opatření obecné povahy vyvěšen na dobu 15 dnů.
Mgr. Petra Kudrnová
vedoucí oddělení pozemních komunikací
Příloha:
Stanovisko PČR a odsouhlasená schémata umístění DZ
Na úřední desce příslušného úřadu, vyvěšeno dne: ….……...…… sejmuto dne: ………..……….
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

Na úřední desce vyvěsí:

-

Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení
předmětného opatření obecné povahy)
Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín

Na vědomí:
Building DC s.r.o., Na Fialce II 1642/64, Řepy, 163 00 Praha 6
Kamil Jelínek, Weberova 1550/6, 405 02 Děčín VI – Letná,
email: kamil.jelinek42@seznam.cz
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor vnější služby - dopravní
inspektorát, Husovo nám. 111, 405 02 Děčín
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

Tel.: +420 475 657 111

Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
strana 2 / 2

E-mail: urad@kr-ustecky.cz

