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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 ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silniční provozu“), ve znění
pozdějších předpisů, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a v souladu
s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněné pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“)
zveřejňuje záměr k místní úpravě provozu na pozemních komunikacích, spočívající v:
osazení svislého a vyznačení vodorovného dopravního značení na místní komunikaci
města Jílového č. 193c, ul. Oblouková (parkoviště vedle panelového domu čp. 279-178,
viz příloha) z důvodu zajištění vyhrazeného parkování pro ZTP (pana M.F.) 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“
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 žádosti města Jílového, IČO 00261408, odbor správy majetku a životního prostředí,
Mírové nám. 280, 470 01 Jílové, předchozího písemného vyjádření příslušného státního orgánu
pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, tj. Policie ČR, Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje, územního odboru Děčín, dopravního inspektorátu č.j. KRPU-1903071/ČJ-2019-040206 ze dne 31.10.2019, byl dán návrh k umístění dopravního značení na místní
komunikaci města Jílového 193c, ul. Oblouková (parkoviště vedle panelového domu čp. 279178, viz příloha). Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad,
jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích – silnic II. a III. třídy a místních komunikací, proto předkládá v souladu s § 172
odst. 1 správního řádu tento návrh opatření obecné povahy.
Místní úprava provozu na pozemních komunikacích je navrhována na základě žádosti žadatele,
z důvodu zajištění vyhrazeného parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou
nebo osobu těžce pohyblivě postiženou ve prospěch pana M.F.
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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 úřední desku vyvěsí:
 Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
 Město Jílové
Na vědomí:
 Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát
 Žadatel
MM Děčín vyvěšeno dne: .....2.12.2019...............
Město Jílové vyvěšeno dne: .................................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření
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