
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 
odbor správních činností a obecní živnostenský úřad 
oddělení silničního správního a dopravního úřadu 
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 

 
  
Číslo jednací:  MDC/133604/2019 

 

 
 

viz. rozdělovník  
 

Spisová zn.:    MDC/132831/2019      
Vyřizuje: Ing. Olga Hyklová  
Telefon: 412 591 225, 777 465 163  
e-mail: olga.hyklova@mmdecin.cz  
Fax:   
Děčín 11.12.2019  
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Opatření obecné povahy 
 

Obecní úřad obce s rozšířenou působností - Magistrát města Děčín, odbor správních činností 
a obecní živnostenský úřad, dle § 77 odst. 1) písm. c) a § 124 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o silničním 
provozu) na základě žádosti Správy Národního parku České Švýcarsko, IČO 06342477, 
Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa (v zastoupení Ing. Jan Vtelenský, IČO 05289360, č. p. 44, 
407 41 Dobrná) ze dne 10.12.2019, po předchozím projednání s dotčeným orgánem,  jímž je 
dle § 77 odst. 2 písm. b) Policie ČR, Krajské  ředitelství Policie Ústeckého kraje, územní odbor 
Děčín, dopravní inspektorát, který se dne 9.12.2019 k navržené úpravě souhlasně vyjádřil pod 
č.j. KRPU-217014-1/ČJ-2019-040206 

s t a n o v u j e 
 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazení 
přechodného dopravního značení či zařízení na komunikaci – silnici III/25861 v obci Hřensko, 
Jetřichovice, Česká Kamenice, Jánská, Ludvíkovice a Bynovec (viz příloha), z důvodu 
provedení uzavírky komunikace pro bezpečnostní kácení uschlých stromů na sil. III/25861 
v úseku Hřensko – Mezní Louka. Průjezd linkových autobusů bude umožněn. 
 
Termín: 6.1.2019 – 28.2.2019, pouze v pracovní dny od 7.30 do 15.30 hodin, případně dle 
rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o zvláštním užívání pozemních 
komunikací.  
 
Dopravní značení IP 22 (změna organizace dopravy) s termínem uzavírky bude umístěna 
s týdenním předstihem před realizací uzavírky. 
 
Odpovědná osoba: žadatel 
 
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného 
rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užívání pozemních komunikací. 
 
Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení, tj. 16.12.2019. 
 

Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení pro provozní 
informace nesmí být v rozporu s příslušnými ustanovení zákona o silničním provozu a vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.  
Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užití dopravních značek, 
světelných signálů, dopravních zařízení a zařízení s projektovou dokumentací a zabezpečit 
jejich údržbu pro celé období přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Žadatel 
je povinen zajistit odstranění přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích stanovena. 
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Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15-ti dnů.   
 

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 žadatele, 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. 
 

Poučení 
 
Podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, proti 
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Příloha:   
 v řízení ověřený situační plán s vyznačením předmětné lokality a umístěním dopravního 

značení 
 
Rozdělovník:  

 žadatel  převzal dne/podpis:  
 Policie ČR, KŘP ÚK, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát 
 Hřensko, Jetřichovice, Česká Kamenice, Jánská, Ludvíkovice a Bynovec – k vyvěšení 

na ÚD 
 vlastní 

Na úřední desku vyvěsí: 
 Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
 Hřensko, Jetřichovice, Česká Kamenice, Jánská, Ludvíkovice a Bynovec 

 
Děčín vyvěšeno dne:     11.12.2019   Sejmuto dne:   
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Oldřich Tomášek 

vedoucí odboru 
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