Městský úřad Rumburk

třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
čj. OSU-SSU/40031-21/631-2022/Tu

zpracovatel: Ing. N. Turková

datum: 17.01.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na
veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní
komunikace a veřejně přístupné účelové komunikaci, v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), v platném znění, v souladu s ustanovením § 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“)
zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích, spočívajících v:
v lokalitě:

Jiříkov, silnice II/263 Náměstí

důvod:

úprava organizace parkování, omezení vjezdu vozidel

navrhovatel:

Město Jiříkov, IČO 002 61 424, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

návrh:

umístění svislého dopravního značení: dle přílohy č. 1 a č. 2

termín realizace:

do 30 dnů ode dne nabytí právních účinků tohoto opatření obecné povahy

termín účinnosti:

patnáctý den ode dne zveřejnění na úřední desce

při dodržení těchto podmínek:
-

Rozměry, provedení a osazení dopravních značek musí být provedeno 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“.

-

Výrobu a osazení navrhovaného dopravního značení bude zajišťovat na své náklady Město Jiříkov,
IČO 002 61 424, se sídlem v Jiříkově, Náměstí 464.

-

Osazení dopravního značení bude provedeno do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti Opatření obecné
povahy, tj. patnáctý den ode dne zveřejnění na úřední desce

Odůvodnění:
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní správy
ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na
veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní
komunikace a veřejně přístupné účelové komunikaci, v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), v platném znění, obdržel dne 13.12.2021 podnět právnické osoby, tj. Města Jiříkov, IČO 002
16 424, se sídlem v Jiříkově, Náměstí 464, ke změně místní úpravy provozu na pozemních komunikací –
silnice II/263 Náměstí v průtahu obcí Jiříkov - doplněnou o situační snímek s návrhem změny místní úpravy
provozu na uvedených pozemních komunikacích.
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Důvodem podnětu ke změně stávající úpravy provozu na pozemních komunikací je potřeba zamezení
chaotického a nepřehledného odstavování vozidel na ploše náměstí, dále zamezení nežádoucího vjezdu a
odstavování vozidel v komunikacích, které slouží složkám IZS a k zajištění bezpečného pohybu chodců.
Na základě tohoto podnětu a po vlastním uvážení předkládá Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad –
úsek silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení
pro provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikaci,
předkládá proto v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5
zákona o silničním provozu, tento návrh opatření obecné povahy.
Předložený návrh na změnu místní úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích byl
v souladu s ustanovením § 77 odst. 2) písm. b) a písm. c) zákona o silničním provozu projednán s příslušným
dotčeným orgánem, a to Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, územním odborem Děčín, dopravním
inspektorátem, který předložený návrh odsouhlasil dne 15.09.2021 pod čj. KRPU-154612-1/ČJ-2021-040206
a čj. KRPU-154607-1/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, v souladu s ustanovením § 172 odstavec 4 a 5
správního řádu podat k návrhu opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění
na úřední desce.
V souladu s ustanovením § 172 a 173 správního řádu je tento návrh opatření obecné povahy zveřejněn na
úřední desce (fyzické i elektronické) po dobu 15 dnů.

Ing. Nikola Turková, v. r.
oprávněná úřední osoba
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
Městský úřad Rumburk

Příloha:

situační plánek s vyznačeným umístěním předmětného dopravního značení
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Na úřední desce příslušného úřadu,
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

v y v ě š e n o dne:

…………………

s e j m u t o dne:

………………….

Na elektronické úřední desce příslušného úřadu,
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

v y v ě š e n o dne:

…………………

s e j m u t o dne:

………………….

Na úřední desce vyvěsí:
-

Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (termín vyvěšení na této desce je
rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné povahy)

-

Městský úřad Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov

Žadatel - na vědomí:
-

Město Jiříkov, Náměstí 464, 407 53 Jiříkov¨

Dotčený orgán:
-

Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, Husovo
náměstí 111/16, 405 58 Děčín 1

Dotčené osoby:
-

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Rumburk, odbor
stavební úřad – úsek silniční správní úřad, návrh 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 Rumburk, Městského úřadu
Jiříkov a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení se považuje písemnost za doručenou.

Na vědomí:
-

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (doručí se na: Správa a údržba silnice
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, provoz Děčín, Krokova 1439/16)
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