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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, oddělení silničního správního úřadu, jako 
příslušný obecní úřad s rozšířenou působností podle ustanovení § 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, v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů

stanovuje 
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích

podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších změn a doplňků

spočívající v umístění:

dopravní značky: dle schéma B/1 – B/20 TP 66 III. vydání
dle schéma C/1 – C/14 TP 66 III. vydání

v místě: na místních komunikacích na území města Ústí nad Labem a na silnicích II. a III. 
tříd ve správním obvodu města Ústí nad Labem jako obce s rozšířenou působností

termín: od nabytí účinnosti do 31. 12. 2020.

důvod: odstraňování havárií na inženýrských sítí ve správě ČEZ Distribuce, a.s.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona 
o silničním provozu, pátým dnem po jeho vyvěšení.

Odůvodnění:
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, zahájil na základě podnětu od firmy 
JANNOV - stavební společnost s.r.o., správní řízení ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích na místních komunikacích na území města Ústí nad Labem a na silnicích II. 
a III. tříd ve správním obvodu města Ústí nad Labem jako obce s rozšířenou působností. V souladu 
s § 173 odst. 1 správního řádu se schvaluje umístění dopravního značení. Návrh přechodné úpravy byl 
projednán, v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, s dotčeným orgánem. 
K návrhu byl dán souhlas dotčeného orgánu dne 21. 7. 2020 pod č.j. KRPU-109060-1/ČJ-2020-
041006. 
Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu 
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s ČSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích.

Poučení:
V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný 
prostředek.

Otisk úředního 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 – město
 Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice
 Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa
 Úřad městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov
 Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené vedoucím oddělení údržby majetku odboru dopravy 

a majetku
 JANNOV- stavební společnost s.r.o.

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:   ………….....…..……….
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