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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad, jako příslušný
správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích dle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve
znění pozdějších předpisů, dle § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu
s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“) na základě podnětu příslušného státního orgánu pro dohled nad bezpečností
a plynulostí silničního provozu, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje,
územního odboru Děčín, dopravního inspektorátu, ze dne 5.9.2019, č.j. KRPU/34894-1/Čj2018-040206
zveřejňuje záměr k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, spočívající v:
osazení svislého dopravního značení B4 („zákaz vjezdu nákladních automobilů“,
jejichž nevyšší hmotnost nepřevyšuje 3,5t) a E13 („mimo dopravní obsluhu“)
a odstranění dopravního značení B13 („zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje vyznačenou mez“) na silnicích III. tříd v rozsahu působnosti obce
s rozšířenou působností Děčín III/26223, III/2637 (viz příloha).
V souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat
k návrhu opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na
úřední desce.
Odůvodnění
Obdržením podnětu příslušného státního orgánu pro dohled nad bezpečností a plynulostí
silničního provozu, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, územního
odboru Děčín, dopravního inspektorátu, ze dne 5.9.2019, č.j. KRPU/34894-1/Čj-2019040206 a po jeho posouzení, vydává Magistrát města Děčín, odbor správních činností
a obecní živnostenský úřad, jako správní úřad příslušný ve věcech stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích (silnic II. a III. třídy) v rozsahu působnosti obce
s rozšířenou působností Děčín, v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu tento návrh

Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2015 – Quality Management System Certification

IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

Tel.: 412 593 111

Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 19-921402389/0800

E-mail: posta@mmdecin.cz
Internet: www.mmdecin.cz

Jan Dvořák
11.10.2019 06:19:28

otisk elektronického podpisu

opatření obecné povahy z moci úřední, spočívající v osazení svislého dopravního značení
B4 („zákaz vjezdu nákladních automobilů“, jejichž nevyšší hmotnost nepřevyšuje 3,5t) a E13
(„mimo dopravní obsluhu“) na silnicích III. tříd v rozsahu působnosti obce s rozšířenou
působností Děčín, viz příloha.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je navrhována z moci úřední na základě
podnětu příslušného státního orgánu pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního
provozu, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, územního odboru
Děčín, dopravního inspektorátu z důvodu opakujících se stížnosti obyvatel a řidičů na vjezd
nákladních vozidel tzv. „zkracujících si cestu“ po silnicích třetích tříd v uvedených lokalitách
a dále z důvodu, že stávající šířkové a směrové uspořádání silnic třetích tříd při současném
dopravním zatížení, vzniklým výstavbou rodinných domů, provozoven a rozvojem
autoturistiky je z hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
nevyhovující.
Poučení
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou
být opatřením obecné povahy přímo dotčena, uplatnit u správního orgánu formou písemné
připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž
podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k správnímu
orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Tento návrh opatření obecné povahy musí být vyvěšen po dobu 15 dnů.

JUDr. Oldřich Tomášek
vedoucí odboru

Příloha:
 V řízení ověřený situační plán s vyznačením předmětné lokality a umístěním
dopravního značení.
Na vědomí:
 Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát
 Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
 Obec Ludvíkovice, Dobrná, Horní Habartice, Markvartice, Velká Bukovina, město
Benešov nPl. – k vyvěšení na úřední desce
Na úřední desku vyvěsí:
 Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
 Obec Ludvíkovice, Dobrná, Horní Habartice, Markvartice, Velká Bukovina, město
Benešov nPl.
MM Děčín vyvěšeno dne: ......9.10.2019............

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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