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VEŘEJNÁ vyHr-Ášr,q,
OPATŘENÍ OBBCNB POVAHY

STANovENí pŘrcnonNÉ úpnq.vy pRovozu NA pozEMNÍcH KoMuNIKACíCH

Městslcý úřad v Roudnici nad Labem, odbor dopravy (dále jen "správní orgán") přísluŠný podle § 124 odst. 6

zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonŮ (zákon o
silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silniČním provozu"), místně příslušný dle

§ 11 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen "správní řád"), v řízení o
opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté, správního řádu, Keré bylo zahájeno na

základě žádosti

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, TSÚ Litoměřice, IČO
OOO8O837, Nádražní č.p.29, 41233 Litoměřice

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm...c) zákona o silničním provozu a po předch.ozím písemném

vyjádření příslušného orgánu policie - Policie České republiky, Krajského ředitelstvlRolicie Usteckého kraje,
dopravního inspektorátu v Litoměřicích ze dne 76,IZ.ZOL6 pod Č,j. KRPU-257946-I|CJ-20L6-040606, podle §

77 odst,1 písm. c) zákona o silničním provozu

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na pozemní komunikaci - silnicích II. a III.tříd v územním obvodu Města Roudnice nad Labem dle přiloŽené
grafické přílohy.

Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek:
. Provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) silnicích II. a III.tříd
v územním obvodu Města Roudnice nad Labem bude realizováno dle přiloŽené grafické přílohy potvrzené
příslušným orgánem policie - Policií České republiky, Krajslcým ředitelstvím policie Ústeckého kraje,
dopravním inspektorátem Litoměřice v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a s vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a Yizení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení a dopravní zaYízení musí b,ýt v souladu s

technicbými podmínkami TP 65 - Zásady pro dopravní znaČení na pozemních komunikacích, techniclcými
podmínkami Tp 133 - Zásady pro vodorovné dopravní znaČení na pozemních komunikacích, technickými
podmínkami TP169 - Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích a VL.6.1 -
Vybavení pozemních komunikací.
. Dopravní značení a dopravní zayízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu sny'mi
rozměry, barvami a techniclcými požadavky odpovídat zvláŠtním techniclcým předpisŮm
. Instalace a umístnění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údžbv uvedené
komunikace
. při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo poškození
dotčené pozemní komunikace, V opačném případě musídojit okamžitě k nápravě
. přechodné dopravní značení musí bfi udržováno v takovém stavu, aby bylo po celou dobu akce správně a
přehledně umístěno
. odbor dopravy Něú Roudnice nad Labem si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na
pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřiipadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem
nebo v případě, že dopravníznačení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami
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. odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení: Ing MiluŠe Kostnerová vedoucí TSÚ litoměřice

(tel:416715420)
] přecnodná'úprava provozu bude provedena v termínu od účinnosti tohoto stanovení do

3t.12.2oL7

odůvodnění

Městslcý úřad Roudnice nad.Labem, odbor dopravy, obdržeJ ia{o91 Správy aúdrŽbY silnic Ústeckého kraje,

příspěvkové organirucě, iŠú iitoměři.e, tČo'oootio837, Nádražní č.p, 29,472 33 Litoměřice, ke stanovení

bráénoone úprávy prouáru na pozemníkomunikaci - silnicích II. a III.tříd v Územním obvodu Města Roudnice

nad Labem v souladu s ustanovením§77 odst. 1 písm. c) zákona Č. 361/2000 Sb,, o Provozu na Pozemních

r.o*uňir.uc6h, ve znění pórác:stn prěopisů. Jedná se o umístění dopravního značenív rozsahu dle grafické

přílohy.

Návrh opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na Pozemní komunikaci- silnicích II. a

IILtříd v územním obvodu Města Roudnice nad Labem byl projednán s dotčeným orgánem, Keným je_

óirrrusný orgán polici"- - poli.i" české republiky, Krajské ředitelství policie Usteckého kraje, doPravní

inspeŘdrat Ůtorněři.", jehož písemné vyjádření dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silniČním Provozu je

podkladem pro toto řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu byla i výkresová dokumentace, nebYl v souladu s ust, § 172

;ri. 
',práuniňo 

raau návrh zveřelněn na Úřední desce v úplném znění a byla dána moŽnost se s ním

seznámit na MěU Roudnice nad Labem, odboru dopravy. SouČasně bude Úplné znění návrhu oPatření obecné

póuuňv stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vČetně odŮvodnění zveřejněno

.půsoóem umožňujícím dálkorný přístup na webouých stránkách města Roudnice nad Labem.

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

úÝ;á.i desce v titnem incni, nyfo na úřední desce uvedeno, o jaké opatření obecné PovahY se jedná, ČÍch

zájmů se přímo abtýtá a kde a v jaké lhůtě se lze s návrhem seznámit.

opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnicích II. a III.tříd

v územním obvodu Města Roudnice nad mbem' se přímo dotýká zájmů jejího vlastníka, vlastníků

ň"rÓ"itáiti na nichž mají b,ýt umístěny svislé dopravní značky a dále Keréhokoliv ÚČastníka silniČního

provozu na pozemních komunikacích.

Poučení

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní kom.unikaci vydané |ormou oPatření obecné PovahY

nab,ývá účiňnosti v soula'du á §'n odst. 5) zákona o silničním provozu pát'ým dnem Po dni vYvěŠení veřejné

vyhlášky.

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

otisk úředního razítka

Michal Havlák
zástupce vedoucího odboru dopravy
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Toto opatření obecné povahy musí b,ýt vyvěšeno nejméně .po__!ob1 rS _alŮ. na Úřední desce
uěstst'étro úřadu Roud-nice ň.l a všebtr níže uvedených OÚ přičemŽ nabývá ÚČinnosti pátým

dnem po dni jeho vwěšení a současně se zveřejní též způsobem umoŽňujícím dálkový přístuP.

Po sejmutía potvrzenížádáme zpětné zaslání

,/i i //^)1'
vyvěšeno ane, .!((,..'Y. !..?..:í.

řístup dne ...:Í...r.i..il_,.:?

Razítko, podpis orgánu, ktený powrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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ZÁtUZ

Příloha:
Situace dopravního značení.

Obdří:
Dotčené osoby
- V souladu s ust. § 173 odst, 1 správního řádu doruČuje MěÚ Roudnice n.L. toto opatření obecné povahy

dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláŠkou bude Provedeno v souladu s

ustanovením s zz oosi.Š) zarcňa o silničním provozu tak, ž" sá písemnost vyvěsÍ_.na Úřední desce MěÚ

Roudnice nad Labem a současně bude zveřejněno způsobem umoŽňujícím dálkorný PřístuP. OPatření obecné

povahy nab,ývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšeníveřejné "fll§ry
Šorává a údržba silnic Úsieckého kraje, příspěvková organizace, TSU Litoměřice, IDDS: 6hewje
pólicie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravníinspektorát, IDDS: a64ai6n

Obec Bechlín, IDDS: zwfatth
Obec Brzánky, IDDS: r8vaqsu
Obec Bříza, IDDS: nmubswt
Obec Ctiněves, iDDS: zypbuuy
Obec Černěves, IDDS: ď9bu6r
Obec Černouček, IDDS: 2z6aqsq
Obec Dobříň, IDDS: mvea354
Obec Doksany, IDDS: btfaqtg
Obec Dušníky, IDDS: kmbbk3a
Obec Horní Beřkovice, IDDS: ur6brrf
Obec Hrobce, IDDS: fxqbqek
Obec Chodouny, IDDS: 5y3bnm5
Obec Kostomlaty pod Řípem, IDDS: cembyav
Obec KrabČice, IDDS: 4aua34g
Obec Kyškovice, IDDS: ziga3q8
Obec Libkovice pod Rípem, IDDS: eyjaquv
Obec Libotenice, IDDS: khwbmuc
Obec Martiněves, IDDS: rj3b6ud
obec Mnetěš, IDDS: tviat7w
Obec Mšené,lázné, IDDS: qsnbu7y
Obec Nové Dvory, IDDS: r5da3wx
Obec Přestavlky, IDDS: iu6busc
Obec Račiněves, IDDS: q52aq2e
Obec Straškov-Vodochody, IDDS: fi 6a33d
Obec Vědomice, IDDS: tnfbus7
Obec Vražkov, IDDS: 4mrbjn8
Obec Vrbice, IDDS: 6n3by3i
Obec Záluží, IDDS : dw4buw7
Obec Žabovřesky nad Ohří IDDS: ac8bu8p
Obec Zidovice, IDDS: qfxaqx4
Město Budyně nad ohří IDDS: 9thbe7y
Obec Kleneč, IDDS: 57aaqt3


