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vEŘEJNÁ vyHt Ášxa
OPATŘENÍ onncNÉPovAHY
sTANovENí pŘBcrronNÉ úpru.vy pRovozu NA pozEMNÍcrr rolrunrrncÍcu
Městslcý úřad v Roudnici nad Labem,odbor dopravy (dále jen "správní orgán") přísluŠnýpodle § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonŮ (zákon o

silničnímprovozu), ve znění'pozdějšíchpředpisů (dále jen "_zákon o silniČnímprovozu"),_místně PřísluŠnýdle
předpisů (dále jen "správní řád"), v řízenío
§ 11 zákóna e, sijo/zoo+ Sb., správní řád, ve znění pozdějších
Ópatření obecné povahy podie § 171 a následujících části šesté, správního řádu, Keré bylo zahájeno na
základě žádosti

Správa železnic, státní organizace,. oblastní ředitelství Ústí nad Labem, tČO tOgg+Zg+,
Železničářská č.p. L386l3L,400 03 Ustí nad Labem
ze dne 2Lt0.2020 v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. _c) zákona o silniČnímprovozu a

po

předchozím písemném wjádření příslušného orgánu policie - Policie ČeskérePublikY, Krajského ředitelství
;;iřĚ ijrt".'kJň r.iáju, Óopr.vníiro inspercorátú v Liioměřicích ze dne 19.10.2020 pod č.j, KRPÚ-1731111la-2o2o-040606, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničnímprovozu

stanovuje přechodnou Úprayu proyozu
na pozemní komunikaci - místníkomunikaci
železničníhopřejezdu P24I3,

v

Záluží dle přiložené grafické přílohy z dŮvodu revitalizace

přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
provedeni přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) - místní komunikaci v
Zálužíbude realizováno orá prirozene grafické přílohy potvrzené přísluŠn,;m orgánem poli_cie - Policií České
republiky, Krajslcým ředitelstvím policie Ústeckého kraje, dopravním inspeKorátem Litoměřice v souladu se
záronem č. sauzooo Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonŮ, ve znění
pozdějšíchpředpisů, a s výhl. č. 30/2001 Sb., Kerou se provádějí pravidla provozu na pozemních
ioruňim.í,.t1 a Ůpraua ařízeníprovozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějšíchpředpisů, Dopravní
značenía dopravní zaYízení musí b,ýt v souladu s techniclcými podmínkami TP 65 - Zásady pro dopravní
značenína pozemních komunikacích, techniclcými podmínkami TP 133 7ásady pro vodorovné dopravní
značenína pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP169 - Zásady pro oznaČování dopravních
situací na pozemních komunikacích a VL.6.1 - Vybavenípozemních komunikací.
Dopravníznačeníadopravní zařízení musív souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničnímprovozu sv}mi
rozměry, barvami a techniclcými požadavky odpovídat zvláštním techniclcým předpisŮm
Instájace a umístnění dopravního značeníbude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržbyuvedené

.

-

.

.

komunikace

.

při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištěnínebo poškození
dotčenépozemní komunikace. V opačnémpřípadě musídojit okamžitě k nápravě

.

přechbdné dopravní značenímusí být udržováno v takovém stavu, aby bylo po celou dobu akce správně a
přehledně umístěno
po ukončení akce resp. po ukončeníplatnosti tohoto stanovení bude přechodné dopravní značeníihned
odstraněno z dotčenékomunikace a uvedeno do pŮvodního stavu

.
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MěÚ Roudnice nad Labem si vyhrazuje právo toto stanovení Úpravy provozu na
odbor dopravy
-[o*uňir.u.i.h
změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vYŽadovat veřejný zájem
porĚrnict
podmínkami
láno u případě, že dopravníznar'enibude umístěno v rozporu se stanovenými
(tel:724030225)_
.--ÓopóuÉoný subjen za provedenítohoto stanovení: Jan Andraško
. přectroon á' úpráva prouozu bude provedena v termínu 16.11,202O od 7:00 do 21:0O

odůvodnění
o_oo!9l_!ne= z1lo,2o2O žádost Správa železnic, státní
Městslcý úřad Roudnice nad Labem, odbor dopravy, josg+ZS4,
železničářská č.p. 1386/31, 400 03 Ústí nad
organizace, oblastní ř.d;i;řřÚ;ti'..J ňoári Íció

na pozemní komunikaci - místníkomunikaci v ZáluŽÍ v
úpravy prouóru
1uÉ;;;-Řá stanovení přechodné
-rr-*l'rt.
'písm.
c) zákona .č,_ 36112000 Sb., o ProVoZu na Pozemních
i
souladu s ustanovení;-Ó
znaČenív rozsahu dle grafické
komunikacích, ve znění'po'zoěišícň ňieopisi].:eoná se o umístěnídopravního
přílohy.

provozu na Pozemní komunikacj bYl Projednán s
Návrh opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy
ředitelství Policie
oáttenýin orgánem, ttu.rn, je příslušnýorgán policie .- Policie Českérepublit<y, Krajské
77
odst. 1 PÍsm, c)
dle
ust.
jehož
písemné
vyjádření
§
ů;i;;kil; triju, áóprá"ni inipenorat Litorňěřice,
pro
je
řízení,
toto
podkladem
zákona o silničním provozu
v souladu s ust. § 172
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu byla i rnýkresová dokumentace, nebYl
moŽnost se s ním
oást, z správního řáou návrrr zveřejněn na Úřední'desce v Úplném znění a byla dána
oPatření obecné
návrhu
znění
úplné
Š.rňiriř'.. ucú nouJni.e nad Labem, odboru dopravy. Současně bude
zveřejněno
odŮvodnění
vČetně
pozemní,c.h
komunikacích
itanouení přechodné úpravy provozu na
Labem.
nad
Roudnice
města
stránkách
!ň,:ŠoÓ", urožňujícímdálkouí přístup na webouých

ó;.ň'

povahy zveřejnit na
]elikož dle ust. § 172 odst. 2 správního řádu nebylo moŽno návrh opatření obecné
jedná,

úi;a.ídásce v riótnem iňlni ovjo na úřední desce uvedeno, o jaké opatření obecné
iair,: .u přímo dotýká a kde a v jaké lhůtě se lze s návrhem seznámit.

povahY se

ČÍch

stanovení přechodné úpravy prov^ozu na pozemní komunikaci - místníkomunikaci v
opatřeníobecné povahy
'ootrrá
iai*e, jejiho vlastníka, vlastníků nemovitostl na nichž mají b'it umístěnY svislé
žáiii přimó

,"

ilp.;"ňi;učry a oáte

rterénotólú účastníkasilničního provozu na pozemních komunikacích.

Poučení
oPatření obecné PovahY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci vydané formou
po dni vYvěŠeníveřejné
pátým
provozu
dnem
nab,ývá účiňnostiu ,ouĚiu i s'll odst. 5) zákona o silničním

vyhlášky.

proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst.2 správního řádu podat opravný Prostředek,

Micha! Havlák v.r.

zástupce vedoucího odboru dopravy
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřednídesce
Městského úřadu Roudnice n.L. a oÚ Záluží přičemžnabrývá účinnostipátYm dnem po dnijeho
vyvěšení a současně se zveřejní téžzpůsobem umožňujícímdálkový přístup.
Po sejmutía potvrzení žádáme zpětné zaslání

i

,

.,7.

Vyvěšeno an", ..../.i..:..(1.....4.

i4.,.,.

Sejmuto dne:

/! ll ?/l

lt r,

Zveřejněno způsobem umožňujícímdálkový přístup dne ............i ......./!//.o...,,,
Razítko, podpis orgánu, ktený potvrzuje vwěšenía sejmutí oznámení.

PříIoha:
Situace dopravního značení.

Obdží:
Dotčenéosoby
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Roudnice n.L. toto opatření obecné povahy
dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručeníveřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s
ustanovením § 77 odst,S) zákona o silničnímprovozu tak, že se písemnost vyvěsí na úřednídesce MěÚ
Roudnice nad Labem a současně bude zveřejněno zpŮsobem umožňujícímdálkouý přístup. Opatření obecné

-

povahy nab,ývá účinnostipátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Správa železnic, státní organizace, Oblastníředitelství Ustí nad Labem, IDDS: uccchjm
Obec Záluží,IDDS: dw4buw7
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n
Dopravní značeníLitoměřice s.r,o., IDDS: d4pvcek
Hasičstcý záchranný sbor Ústeckého kraje, územníodbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n
Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: emtmwj

-

