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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad“),
jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích - silnicích I. třídy dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b a § 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“), na základě předchozího projednání a odsouhlasení Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje, Územního odboru Děčín, Dopravního inspektorátu (dále jen „Krajského
ředitelství policie“) ze dne 15. 4. 2020 pod č.j. KRPU-56661-1/ČJ-2020-040206

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v
osazení nového či posunutí stávajícího svislého dopravního značení + vyznačení
nového vodorovného dopravního značení v přesné specifikaci a umístění dle
připojených příloh
Silnice:
Lokalita:

I/9

Důvod:

Úprava stávajících přechodů pro chodce na silnici č. I/9 v obci Dolní
Podluží, jelikož jejich současná podoba a umístění neodpovídá platné
legislativě + související přemístění nevhodně umístěné autobusové
zastávky v lokalitě „U kina“ – zvýšení bezpečnosti provozu

Obec Dolní Podluží, provozní staničení km 97,045 + 97,364

Navrhovatel: Obec Dolní Podluží, IČ: 00261271,

se sídlem Dolní Podluží č.p. 6, PSČ 407 55

Návrh:

Lokalita v km 97,045 – přemístění SDZ č. IP 6 „Přechod pro chodce“ +
doplnění SDZ č. A 11 „Přechod pro chodce“ + zřízení VDZ č. V 15 „Nápis na
vozovce“ + č. V 12e „Bílá klikatá čára“ + č. V 7a „Přechod pro chodce“
Lokalita v km 97,364 – přemístění SDZ č. IP 6 „Přechod pro chodce“ +
č. IJ 4b „Označník zastávky“ + zřízení VDZ č. V 11a „Zastávka autobusu
nebo trolejbusu“ + č. V 12a „Žlutá klikatá čára“ + č. V 7a „Přechod pro
chodce“ + č. V 2b „Podélná čára přerušovaná“ + č. V 4 „Vodicí čára“

Název akce:

„Dolní Podluží – přechod přes I/9“ (zakázka č. 1859)

Název
přílohy:

7x výkres s vyznačením nového stavu trvalého dopravního značení
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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.

2.

Výrobu, osazení či vyznačení předmětného dopravního značení bude zajišťovat
prostřednictvím odborné firmy na své náklady navrhovatel, a to v dohodě s majetkovým
správcem silnice I. třídy č. I/9, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov.

3.

Příslušná místní úprava provozu bude provedena nejdříve po až nabytí účinnosti tohoto
Opatření obecné povahy.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, obdržel podnět na přeznačení dotčené silnice I. třídy.
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy s návrhem na změnu místní úpravy provozu na silnici
I. třídy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na úředních deskách příslušných úřadů po
správním řádem předepsanou dobu 15 dnů. Rozhodným termínem vyvěšení z hlediska řádného
doručení předmětného návrhu opatření obecné povahy byl termín vyvěšení na úřední desce
Krajského úřadu Ústeckého kraje. Oznámení bylo vyvěšeno dne 1. 4. 2022, sejmuto dne
18. 4. 2022.
K návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30 dnů od data zveřejnění na úřední
desce uplatněny žádné připomínky nebo námitky.
V souladu s § 173, odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním
provozu se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních
komunikacích - silnici I. třídy a spočívající ve změnách svislého, vodorovného dopravního
značení nebo zařízení dle uvedené specifikace.

POUČENÍ
V souladu s § 173, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
V souladu s ustanovením § 172 a 173 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je toto Opatření
obecné povahy vyvěšeno na dobu 15 dnů.

Otisk úředního razítka

Mgr. Petra Kudrnová
vedoucí oddělení pozemních komunikací

Přílohy:

- 7x výkres s vyznačením nového stavu trvalého dopravního značení
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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)

-

Obecní úřad Dolní Podluží, Dolní Podluží 6, PSČ 407 55

Po nabytí právní moci obdrží:
Navrhovatel k realizaci:

- Obec Dolní Podluží, IČ: 00261271,
se sídlem Dolní Podluží č.p. 6, PSČ 407 55

Dotčený orgán na vědomí:

- Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje,
Územní odbor Děčín - dopravní inspektorát,
Husovo náměstí 111, 405 02 Děčín

Majetkový správce na vědomí:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov,
Kochova 3975, 430 01 Chomutov
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