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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy 

 
Výroková část 

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad - oddělení silničního správního 
a dopravního úřadu (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") 

s t a n o v í 

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na základě návrhu žadatele Jiřího 
Berana, IČO: 86775537, se sídlem Podmokelská 824/26, 405 02 Děčín IV a po předchozím 
písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, územní odbor 
Děčín, dopravní inspektorát (dále jen "orgán policie") spis.zn. KRUPU-195069-1/ČJ-2020-
040206 ze dne 2.12.2020, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 

na silnici: místní komunikace statutárního města Děčín 

v místě: Podmokelská naproti č.p. 824/26, Děčín IV (detaily viz. příloha) 

z důvodu: zřízení placeného vyhrazeného parkovacího místa  

v termínu:  od nabytí účinnosti tohoto opatření do 31.12.2030. 

 

Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení, tj. 9.6.2021. 

 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Svislé dopravní značení – dopravní značka č. IP12 „Vyhrazené parkoviště“ + dodatková 
tabulka č. E13 „Text“ s uvedením RZ vozidla, vodorovné dopravní značení – dopravní 
značka č. V10e “ Vyhrazené parkoviště“, (viz. příloha).  

2. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle 
příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno 
základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení. 

3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být 
schváleného typu.  

4. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené 
pozemní komunikace. 
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5. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného 

rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání komunikace, vydaného silničním 
správním úřadem. Termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto 
rozhodnutím. 

6. Žadatel je povinen neprodleně oznámit správnímu orgánu změny týkající se stanovené 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.  

7. Odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné 
udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění zajišťuje 
statutární město Děčín, odbor komunikací a dopravy (dále jen „OKD“). Jeho osazení zajistí 
OKD do 30-ti dnů od uhrazení nákladů za jeho zřízení.  

8. Dopravní značení je vlastnictvím OKD. 

 
Odůvodnění 

Správní orgán stanovuje na místní komunikaci Podmokelská naproti č.p. 824/26, Děčín IV, 
přechodnou úpravu provozu na základě návrhu Jiřího Berana, IČO: 86775537, se sídlem 
Podmokelská 824/26, 405 02 Děčín IV ze dne 25.05.2021, po projednání s orgánem policie, 
takto: Svislé dopravní značení – dopravní značka č. IP12 „Vyhrazené parkoviště“ + dodatková 
tabulka č. E13 „Text“ s uvedením RZ vozidla, vodorovné dopravní značení – dopravní značka 
č. V10e  “Vyhrazené parkoviště“ (viz. příloha). 

S přihlédnutím k zákonným lhůtám a postupům pro stanovení místní úpravy provozu (vyřízení 
do nabytí účinnosti trvá min. 90 dní), přistoupil OSC ke stanovení přechodné úpravy provozu 
dopravním značením, jelikož takovéto opatření nabývá účinnosti již pátým dnem po vyvěšení. 

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.  
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Vladimíra Holečková  

vedoucí odboru 
 

 

Příloha 

Situace dopravního značení. 
 
 
Doručí se 
 

I. Účastníci řízení podle § 27 odst.1 SŘ (do vlastních rukou) 
 
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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Na úřední desku vyvěsí 

Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly 
 
 
Vyvěšeno dne: ...4.6.2021.....................   Sejmuto dne: ................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření 
 
 

          
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Příloha – situace 

 
 


