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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, oddělení silničního správního úřadu, jako 
obecní úřad s rozšířenou působností, dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu
s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích

spočívající v umístění:

dopravní značky: č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“
č. E 13 „Od 7 do 19 hod. mimo naložení a vyložení max. 30 min.“

v místě: v ul. Špálova u obj. č.p. 2684/1 v k.ú. Ústí nad Labem - dle přiložené situace
termín: doba neurčitá
důvod: Nedostatek parkovacích míst. 

V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření 
připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce. 

Odůvodnění:
Obdržením podnětu od ÚMO Severní Terasa, bylo zahájeno řízení spočívající v umístění dopravního 
značení v ul. Špálova u obj. č.p. 2684/1 v k.ú. Ústí nad Labem. Magistrát města Ústí nad Labem, odbor 
dopravy a majetku, oddělení silničního správního úřadu, předkládá v souladu s § 172 odst. 1 správní řád, 
návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení. 
Poučení:
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní 
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky 
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění. Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů. 
K návrhu byl dán souhlas dotčeného orgánu dne 16. 10. 2020 pod č.j. KRPU-156214-1/ČJ-2020-041006.

Otisk razítka
Ing. Dalibor Dařílek, v.r.

vedoucí odboru dopravy a majetku
Za správnost vyhotovení:
Ing. Tereza Vlčková



Rozdělovník:
 Policie ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - Dopravní inspektorát Ústí nad Labem, 

ul. Horova 5
 Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
 Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené vedoucím oddělení údržby majetku odboru dopravy 

a majetku

Na úřední desce města
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

v y v ě š e n o   dne:    ………….…..………… s e j m u t o   dne:    …………..…..………… 



Příloha:
Situace dopravního značení
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