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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku jako silniční správní úřad dle § 40 odst. 5 
písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (zákon 
o pozemních komunikacích), a v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
ve znění pozdějších předpisů

zveřejňuje návrh 

dočasného zákazu stání silničních vozidel dle ustanovení § 19a odst. 1 zákona o pozemních 
komunikacích, z důvodu zajištění bezpečnosti státu, veřejného pořádku, bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu, stavebních prací nebo údržby nebo z důvodu přírodních katastrof nebo jiných 
mimořádných událostí a odstraňování jejich následků. 

V místě: na místních komunikacích na území města Ústí nad Labem - dle přiložené 
situace.

V termínu: 12. 4. 2021 – 2. 7. 2021

Za účelem: údržby komunikací = čištění.

Odůvodnění:
Obdržením žádosti od Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru dopravy a majetku, oddělení údržby 
majetku, bylo zahájeno řízení spočívající v dočasném zákazu stání silničních vozidel na místních 
komunikacích na území města 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 dočasného zákazu stání silničních vozidel. 

Poučení:
V souladu s § 19a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích může vlastník, správce pozemní 
komunikace a navrhovatel podat námitky ve lhůtě 10 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření obecné 
povahy.



Návrh opatření obecné povahy je dle ustanovení § 19a odst. 3 zveřejněn po dobu 10 dnů.

Otisk razítka

Ing. Dalibor Dařílek, v.r.
vedoucí odboru dopravy a majetku

Za správnost vyhotovení:
Ing. Tereza Vlčková

Rozdělovník:
 Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené vedoucím oddělení údržby majetku odboru 

dopravy a majetku
 ÚMO Ústí nad Labem – město
 ÚMO Ústí nad Labem – Neštěmice
 ÚMO Ústí nad Labem – Střekov
 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

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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