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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Děčín, odbor správních
činností a obecní živnostenský úřad, dle § 77 odst. 1) písm. c) a § 124 odst. 6) zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(zákon o silničním provozu), na základě návrhu žadatele: Městského úřadu Jílové, Mírové
nám. 280, 407 01 Jílové a po předchozím projednání s dotčeným orgánem, jímž je
dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie ČR, Krajské ředitelství Policie
Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, který se k navržené úpravě
souhlasně vyjádřil pod č.j. KRPU-23959/2019 dne 04.02.2019
stanovuje místní úpravu provozu, spočívající v osazení svislého a vyznačení
vodorovného dopravního značení na na místní komunikaci 196c v Jílovém, ul. Spojová
před č.p. 261 ul. Okružní (viz příloha) takto:
Svislé dopravní značení – nově osadit
- dopravní značka č. IP12 „Vyhrazené parkoviště“ s označením O1 + dodatková tabulka
č. E13 „Text“ s uvedením RZ vozidla
Vodorovné dopravní značení – nově vyznačit
- dopravní značka č. V10f “ Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo osobu těžce pohyblivě postiženou“
Opatření nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení.
Termín realizace: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
Odůvodnění
Obdržením žádosti Městského úřadu Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové a vyjádření
příslušného státního orgánu pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu,
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tj. Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, územního odboru Děčín,
dopravního inspektorátu č.j. KRPU-23959/2019 ze dne 04.02.2019, byl dán návrh k umístění
dopravního značení na místní komunikaci 196c v Jílovém, ul. Spojová před č.p. 261 ul.
Okružní (viz příloha). Po posouzení žádosti a souhlasu Policie ČR, územního odboru Děčín,
dopravního inspektorátu, vydall odbor správních činností a obecní živnostenský úřad dne
20.02.2019 veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy pro stanovení dopravního
opatření pod č.j. MDC/15311/2019 a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly
připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné
povahy. Ve stanovené, lhůtě, tj. do 10.04.2019 odbor správních činností a obecní
živnostenský řad neobdržel žádnou připomínku nebo námitku.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je navrhována na základě žádosti
Městského úřadu Jílové, ve prospěch pana P.K., z důvodu zajištění vyhrazeného parkoviště
pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohyblivě postiženou.
Vzhledem k výše uvedenému, stanovil odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
místní úpravu provozu na místní komunikaci tak, jak je na 1. straně tohoto opatření uvedeno.
Toto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je platné pouze
jako nedílná součást rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o zvláštním
užívání pozemní komunikace dle § 25 odst. 6 písm. c) bod 4) zákona č. 13/1997
o pozemních komunikacích, v platném znění. Místně příslušným orgánem pro povolení
zvláštního užívání pozemní komunikace je v tomto konkrétním případě Městský úřad
Benešov nad Ploučnicí.
Osazení předmětného dopravního značení bude zajišťovat na své náklady žadatel
a bude provedeno až po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.
Poučení
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Toto opatření obecné povahy je vyvěšeno po dobu 15 dnů.

JUDr. Oldřich Tomášek
vedoucí odboru

Příloha:
 V řízení ověřený situační plán s vyznačením předmětné lokality a umístěním
dopravního značení.
Rozdělovník:
 Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát
 Žadatel
Na úřední desku vyvěsí:
 Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
 Městský úřad Jílové
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Děčín vyvěšeno dne: ......24.04.2019....................
Jílové vyvěšeno dne: .........................................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Příloha k č.j. MDC/15311/2019

RZ VOZIDLA
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