MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV
Datová schránka: x9hbpfn

Číslo jednací:
Spisová zn.:
Počet listů:
Počet příloh:

MDC/124714/2020
MDC/74776/2020
3
1/1

Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Ing. Olga Hyklová
412 591 225, 777 465 163

Děčín

18.11.2020

4.12.2020

olga.hyklova@mmdecin.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení
silničního správního a dopravního úřadu, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6
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") na návrh, který podal
Obec Starý Šachov, IČO 00555894, Malý Šachov 80, 405 02 Starý Šachov,
kterého zastupuje Ing. Miroslav Ouzký, IČO 86867865, Huntířov 191, 405 02 Huntířov
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy
s t a n o v í
místní úpravu provozu na pozemních komunikacích dopravním značením
komunikace:
akce:

na ppč. 660/1 k.ú. Starý Šachov (u čp. 14, 16 a 17, viz příloha)
doplnění dopravního značení A7b (zpomalovací práh), E7b (směrová
šipka), IP2 (zpomalovací práh) a osazení 11 ks dopravního zařízení malý
kruhový polštář ke sloupu veřejného osvětlení

Opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení, tj. 4.12.2020.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Místní úprava provozu bude realizována pouze a v souladu s tímto stanovením dle
přílohy, která je nedílnou součástí stanovení.
2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů. Dopravní značení musí splňovat příslušné technické normy.
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3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být
schváleného typu.
4. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně
bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení a jeho údržbu je
zodpovědný navrhovatel.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele
je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.
Odůvodnění
Navrhovatel podal návrh na místní úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu
umístění shora uvedeného dopravního značení pro snížení rychlosti cyklistů a zajištění
bezpečnosti na pozemní komunikaci a přecházení kolizních situací.
K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci s návrhem dopravně-inženýrského
opatření. Správní orgán projednal návrh se státním orgánem pro dohled nad bezpečností a
plynulostí silničního provozu, tj. Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje,
územním odborem Děčín, dopravním inspektorátem („dotčený orgán“).
Správní orgán obdržel závazné stanovisko dotčeného orgánu: Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát stanovisko dne 09.07.2020
č.j. KRPU-110817-1/ČJ-2020-040206
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) a místních komunikacích v rozsahu působnosti obce s rozšířenou
působností statutárního města Děčín, v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu vydal dne
10.9.2020 návrh opatření obecné povahy č.j. MDC/97986/2020 a vyzval dotčené osoby, aby
k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode dne
zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.
Návrh byl zveřejněn na úřední desce od 10.9.2020 do 11.10.2020. Ve stanovené lhůtě odbor
správních činností a obecní živnostenský řad neobdržel žádnou připomínku nebo námitku.
Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy
provozu, a proto stanovil místní úpravu provozu na pozemních komunikacích. Osazení
a údržbu předmětného dopravního značení zajišťuje na své náklady navrhovatel
a bude realizováno až po nabytí účinnosti tohoto opatření.
Poučení účastníků
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy
nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být
vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze
posoudit v přezkumném řízení. Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý
nahlédnout u správního orgánu.

Ing. Vladimíra Holečková
vedoucí odboru
otisk úředního razítka
podepsáno elektronicky
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Děčín vyvěšeno dne:

18.11.2020

Sejmuto dne:

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

Na úřední desku vyvěsí po dobu 15ti dnů
Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení
silničního správního a dopravního úřadu
Obec Starý Šachov – po svěšení zašle potvrzené zpět MM Děčín datovou schránkou
Příloha
Situace dopravního značení.
Doručí se
I. Účastníci řízení podle § 27 odst.1 SŘ (do vlastních rukou)
Obec Starý Šachov
sídlo: Malý Šachov č.p. 80, Starý Šachov, 405 02 Děčín 2
Ing. Miroslav Ouzký
sídlo: Huntířov č.p. 191, 405 02 Děčín 2
Dotčené orgány a ostatní
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát
sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1
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