
Příloha č. 1

! l MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
Odbor správních činnosti a obecní živnostenský úřad

h- I Mirové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
"-LÝ,"" Datová schránka: x9hbpfn

Váš dopis zn..
Ze dne:
Číslo jednací: MDC/118386/2019
Spisová zn.: MDC/118386/2019
Počet listů:
Počet příloh:

Vyňzuje:
Telefon:
E-mail:

Děčín:

Ing. Olga Hyklová

11.11.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatřeni obecné povahy

Obecní úřad obce s rozšířenou působnosti - Magistrát města Děčín, odbor správních
činností a obecní živnostenský úřad, dle § 77 odst. l) 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 návrhu žadatele: SaM silnice a mosty Děčín a,s,,
IČO 250 42 751, Oblouková 416, 405 02 Děčín Ill a po předchozím projednáni s dotčeným
orgánem, jimž je dle § 77 odst. 2 písm. b) Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Ústeckého
kraje, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, který se dne 4.11.2019 k navržené úpravě
vyjádřil pod č.j. krpu-195466-1/čj-2019-040206

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v dočasném osazeni
přechodného dopravního značení či zařízeni na silnici lll/26221 v Heřmanově (viz příloha)
z důvodu výstavby chodníku a opěrné zdi.

Termín: od nabyti účinnosti do 30.06.2019, případně dle rozhodnuti příslušného
silničního správního úřadu o zvláštním užívání pozemních komunikací.

Opatřeni nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení, tj. 16.11.2019.

Odpovědná osoba: žadatel

Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného
rozhodnutí silničního správního úřadu o zvláštním užÍvání pozemních komunikací.

Užití dopravních značek, světelných signálů, dopravních zařízeni a zařízení pro provozní
informace nesmí být v rozporu s příslušnými ustanovení zákona o silničnIm provozu
a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komun|kacích.
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Povinností žadatele a následného uživatele je kontrolovat soulad užiti dopravních značek,
světelných signálů, dopravních zařízení a zařízeni s projektovou dokumentací a zabezpečit
jejich údržbu pro celé období přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Žadatel je povinen zajistit odstraněni přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích neprodleně po naplněni důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu
na pozemních komunikacích stanovena.

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, prQti
opatřeni obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

JUDr. Oldřich Tomášek
vedoucí odboru

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

dopravního značeni

Rozdělovník:
· SaM
· Policie ČR, křp Uk, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát
" obec Heřřnanov
" vlastni

Na úřední desku vyvěsí:
· Magistrát města Děčín, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín lV-Podmokly
' obec Heřmanov

Vyvěšeno dne 1" 11 2019 Sejmuto dne' 30. C· uz D

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeni a sejmutí opatřeni .
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Příloha č. 2

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace
Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Sídlo:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.
příspěvková orEallizace
Ruská 260
417 03 Dubí

IČO: 00080837
DIČ: CZ00080837

Bankovní spojeni:

Vaše značka Naše mačka
16-09l-O-!t
SUSUKDCjSPL/I9234/2ŮI9

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Oblouková 416/39
405 02 DěČín I

vyřizuje Telefon Datum
6. listopadu 2019

Obec Heřmanov ,.chodník u Zs, přechod, autobuSová zastávka" silnice číslo IIIL26221 - vyjádření.

Na základě Vaši žádosti ze dne 5.11.2019 Váin 5dělujen]e, že s výše uvedenou stavbou tak, jak je
popsána v nám předložených podkladech, souhlasíme za předpokladu splnění následujících
podmínek:

l. Budou předem zajištěna taková účinná opatřéní, aby v průběhu prací ani později Ro jejich
dokončeni nedocházelo k znečištěni, či jinému poškozeni vozovky, ani ostatních sňničnich
součásti a ph'slušenství, nebylo narušeno stávající silniční odvodnění & nebyla ohrožena
bezpečnost silničního provozu v dotčeném úseku.

2. Stavbou chodníků nedojde k zúžení průjezdního profilu silnice č. Ill/2622l

3, Práce budou prováděny podle předložené dokumentace č.zak. 117508 zpracované Ing. Martinou
Hřebinovou.

4. Přechod pro chodce bude zhotoven v plastu

5. Před zahájením prací bude s naší organizacf uzavřena smlouva o provedeni stavby na pozemku
na cizím pozemku

6, Po dokončeni stavby bude chodník geometricky zaměřen a majetkově vypořádán

Kontaki
Óqganimce Správm a údržba silnic Úxeck&o kraje, pHspěvková Ruská 260, 417 03 Dubí 3

Tel.: 417 532 ?35 Fax." 417 533 293 c-mail:
Korespondeuei zasílejte na adresu: SŮS Uk, Krokova 1439/16, 405 01, Děčín L

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAjŮ: http:/Mvw.susukm/dokumenty
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Na včdomí
Magistrát města Děčín, OSČ a ŽÚ, odd. dopravy
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