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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 

SITEL, spol. s r.o., IČO 44797320, Baarova 957/15, 140 00  Praha, kterého zastupuje 
Ing. Miroslav Ouzký, IČO 86867865, 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 

s t a n o v í  

přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci (MK) dopravním značením (DZ) 

MK: Riegrova (od čp. 456 – 776), El. Krásnohorské (u čp. 763), Děčín (viz příloha) 

termín: po nabytí účinnosti opatření, po dobu platnosti povolení zvláštního užívání (příp. 
uzavírky) komunikace, vydaného silničním správním úřadem  

DZ: viz dopravně – inženýrské opatření v příloze 

akce: uzavírka chodníku pro provedení výkopů v chodníku pro realizaci sondy pro 
přepojení spojky v rámci akce RVDSL2027 C U DEKA61 DECI1HR  v termínu cca 
8.8. – 31.8.2022 

zodp. os.: Miroslav Kocour, tel. 724 585 042. 

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.  

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Přechodná úprava provozu bude realizována v souladu se stanoviskem dotčeného orgánu: 
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát dne 
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25.07.2022 č.j. KRPU-131344-1/ČJ-2022-040206 dle ověřené přílohy tohoto stanovení, 
která je nedílnou součástí stanovení (viz příloha). 

2. Stanovení je platné pouze jako součást a po dobu platnosti pravomocného rozhodnutí 
silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užívání komunikace (tato podmínka 
neplatí v případě prací či akcí pouze v zeleni, jelikož rozhodnutí se nevydává), případně 
uzavírky komunikace. 

3. DZ bude na komunikaci umístěno pouze v termínu ohraničeném povolením zvláštního 
užívání komunikace, s výjimkou užití DZ IP 22 (změna organizace dopravy) a B28, B29 
(zákaz zastavení, stání), které bude osazeno minimálně s týdenním předstihem před 
realizací uzavírky a zákazu s uvedeným termínem platnosti. 

4. Provedení a umístění DZ 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" a vzorovými listy pro DZ VL6.1-
4. Dodatkové tabulky musí být realizovány dle vzorových listů č. 6, vydaných ministerstvem 
dopravy.  

5. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. 
Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 
schváleného typu.  

6. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude 
škrtnuto nebo překryto páskou s oranžovo-černým pruhem v šířce min. 50 mm (mimo DZ, 
upravující přednost) či překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.  

7. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve 
funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.  

8. 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.  

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

10. Značky a dopravní zařízení smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu a pokud 
pominuly důvody pro jejich užití, musí být neprodleně odstraněny. Pokud pominou důvody 
pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným ve stanovení 
dopravního značení či povolení zvláštního užívání komunikace, musí být dopravní značení 
okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní komunikace uvedeny do 
původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu 
Policie ČR. 

11. Skutečnou dobu dopravního omezení (aktuální informace, které mají vliv na bezpečnost a 
plynulost provozu na pozemních komunikacích) je povinen správce komunikace dle § 124 
odst. 3 zákona o silničním provozu poskytnout do aplikace Národního dopravního 
informačního centra (NDIC – http://jsu.jsdi.cz) Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. 
V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550 – 
556).  

12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další 
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele 
je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.  

 

Odůvodnění 

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 
z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. K návrhu přiložil jednoduchou projektovou 

http://jsu.jsdi.cz/
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dokumentaci, která bude odsouhlasena v rámci žádosti o povolení zvláštního užívání 
vlastníkem komunikace.  

Správní orgán obdržel stanovisko dotčeného orgánu: 

-  Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát 
dne 25.07.2022 č.j. KRPU-131344-1/ČJ-2022-040206  

Správní orgán návrh posoudil a neshledal zákonné důvody, které by bránily stanovení 
přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích. 

 

Poučení účastníků 

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. 

 

 
 
 
Ing. Vladimíra Holečková  
vedoucí odboru  
 
  

 
 

Děčín vyvěšeno dne:   29.7.2022  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  

 

Příloha 

Situace dopravně – inženýrského opatření 
 
 
 
Doručí se 
 

I. Účastníci řízení podle § 27 odst.1 SŘ (do vlastních rukou) 
SITEL, spol. s r.o. 
 sídlo: Baarova č.p. 957/15, 140 00  Praha 4-Michle 
Ing. Miroslav Ouzký 
 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 
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Příloha k č.j. MDC/82376/2022 
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