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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
 

Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení 
silničního správního a dopravního úřadu, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 
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 návrh, který dne 22.01.2021 podal 

Obec Janov, IČO 00556025, Janov 235, 405 02  Janov, 
kterého zastupuje TRASO-DC s.r.o., IČO 02614359, Huntířov 191, 405 02  Huntířov 

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "správní řád") opatřením obecné povahy  

z v e ř e j ň u j e  z á m ě r  

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích obce Janov dopravním značením (DZ) 

 
komunikace: na ppč. 105/2 k.ú. Janov u Hřenska (výhybna) napojená na MK na 

ppč. 913/3 k.ú. Janov u Hřenska (viz příloha) 
DZ: viz dopravně-inženýrské opatření v příloze 
akce: doplnění dopravního značení B29 (zákaz stání) a E8e (úsek platnosti) 
důvod: zajištění plnění funkce nově výhybny     

 

Odůvodnění 

Navrhovatel podal návrh na místní úpravu provozu na pozemní komunikaci z důvodu 
umístění dopravního značení viz příloha. 

K návrhu přiložil jednoduchou projektovou dokumentaci. Správní orgán projednal návrh se 
státním orgánem pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, tj. Policií ČR, 
Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, územním odborem Děčín, dopravním 
inspektorátem („dotčený orgán“).  
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Správní orgán obdržel závazné stanovisko dotčeného orgánu: 

-  Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní 
inspektorát závazné stanovisko dne 07.01.2021 č.j. KRPU-2004-1/ČJ-2021-040206  

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy 
provozu, proto jako správní úřad příslušný ve věcech stanovení místní úpravy provozu 
na pozemních komunikacích (silnic II. a III. třídy) a místních komunikacích v rámci obce 
s rozšířenou působností Děčín, v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, předkládá tento 
návrh opatření obecné povahy. 

 

Poučení účastníků 

 
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 ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední desce. Zmeškání úkonu nelze 
prominout. 
 
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 na úřední desce. Zmeškání úkonu nelze 
prominout. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimíra Holečková  
vedoucí odboru  
 
      otisk úředního razítka 
      podepsáno elektronicky 

  
 
 
Děčín vyvěšeno dne:  12.2.2021   Sejmuto dne:  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
 
Na úřední desku vyvěsí po dobu 30ti dnů 

Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení 
silničního správního a dopravního úřadu  

Obec Janov – po svěšení zašle potvrzené zpět MM Děčín datovou schránkou 

 
Příloha 
Situace dopravního značení. 
 
Doručí se 
 
I. Účastníci řízení podle § 27 odst.1 SŘ (do vlastních rukou) 
Obec Janov 
 sídlo: Janov č.p. 235, 405 02  Děčín 2 
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TRASO-DC s.r.o. 
 sídlo: Huntířov č.p. 191, 405 02  Děčín 2 
  
Dotčené orgány a ostatní 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát 
 sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01  Ústí nad Labem 1 
 
  
Příloha k č.j. MDC/11728/2021 
 

 
 
 


