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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Opatření obecné povahy 

 

Magistrát města Děčín, Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení 
silničního správního a dopravního úřadu jako správní orgán (dále jen "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 podal 

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00  Praha 

(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 

s t a n o v í 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích silnic II. a III. tříd pro správní 
obvod Magistrátu města Děčín, jako úřadu obce s rozšířenou působností a místních 
komunikací statutárního města Děčín, za účelem značení uvedených komunikací pro vstupy 
shora uvedeného navrhovatele za účelem opravy havárií podzemního zařízení inženýrských 
sítí a provádění běžné údržby komunikací na dobu od nabytí účinnosti opatření do 
15.01.2022 a to při splnění všech následujících podmínek: 

 

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, technickou normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami 
TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích". Pracovní 
místa budou osazena dopravním značením typové řady B C Technických 
podmínek TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích a to dle konkrétního typového schéma. 

2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. 
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 
schváleného typu.  
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3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude 
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu. 

4. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně 
bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu 
a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění je 
zodpovědný navrhovatel. 

5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené 
pozemní komunikace. 

6. Povinností navrhovatele a následného uživatele je kontrolovat užití dopravních značek, 
světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení a zabezpečit jejich údržbu pro celé 
období přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Navrhovatel je povinen 
zajistit odstranění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích neprodleně 
po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích stanovena. 

7. Magistrát města Děčín, odbor správních činností a obecní živnostenský úřad si 
vyhrazuje právo toto své stanovení doplnit nebo pozměnit, vyžádá-li si to bezpečnost 
a plynulost provozu na pozemních komunikacích, nebo pokud prováděcí předpis stanoví 
zásadní skutečnosti mající vliv na toto stanovení. 

8. Odpovědným za dodržení podmínek tohoto souhlasu k provedení místní úpravy 
provozu na pozemní komunikaci je navrhovatel. 

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. 

Schémata pro označení pracovních míst - v obci 

a) schéma B/2 – určeno pro užití na silnicích s malým dopravním zatížením nebo 
v dopravně zklidněné oblasti 

b) schéma B/4, B/3, B/5.2, B/6 a B/7, B/14.2, B/14.3 – určeno pro užití na silnicích s malým 
dopravním zatížením nebo v dopravně zklidněné oblasti 

c) schéma B/17, B/20 – určeno pro práce na chodníku, stezce pro cyklisty nebo stezce pro 
chodce a cyklisty 

Do doby konečných úprav platí pro všechny zásahy do komunikací označení dopravní 
značkou „A7a“ (Nerovnost vozovky) – osazené budou v obou směrech jízdy ve 
vzdálenosti 25 m před zásahem; toto platí do provedení konečné povrchové úpravy 

Toto stanovení je vydáno pouze pro zajištění bezpečnosti silničního provozu v případě 
havarijního stavu na dobu nezbytně nutnou k odstranění závady. Nevztahuje se na 
plánované opravy, výměny a na budování inženýrských sítí v komunikaci. Nezbavuje také 
ohlašovací povinnosti dle § 36 odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

Odůvodnění 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Děčín, odbor správních 
činností a obecní živnostenský úřad stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích na základě návrhu navrhovatele po projednání s PČR, Krajským ředitelstvím 
policie, územním odborem Děčín, dopravním inspektorátem. V souladu 
s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh 
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podání připomínek nebo námitek. 

Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu: 

-  Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát 
dne 02.12.2020 č.j. KRPU-195565-1/ČJ-2020-040206. 
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Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné 
úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích. 

Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů.   

 

Poučení 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být 
vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze 
posoudit v přezkumném řízení. 

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. 
Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby 
k podávání připomínek nebo námitek. 

 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimíra Holečková  
vedoucí odboru  
 
 otisk úředního razítka 
 podepsáno elektronicky 

  
 

Děčín vyvěšeno dne:   30.3.2021  Sejmuto dne:  
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 

 

Na úřední desku vyvěsí po dobu 15ti dnů 

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

 

Doručí se 
 

I. Účastníci řízení podle § 27 odst.1 SŘ (do vlastních rukou) 
CETIN a.s. 
 sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00  Praha 9-Libeň 
  
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 
 


