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Městský ú řad Rumburk 
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Odbor stavební úřad – úsek silni ční správní ú řad  
 

čj. OSÚ-SSÚ19961-17/2989-2017/Tu             Zpracovatel: Ing. N. Turková                                Datum: 24.05.2017 

 
 

O P A T ŘE N Í  O B E C N É  P O V A H Y  
 
 
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní 
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní 
komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na 
silnici II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikaci, v souladu s 
ustanovením § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění, v souladu s ustanovením § 
77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

stanovuje p řechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích  
spo čívající v 

osazení přechodného dopravního značení či zařízení: 

- dle p řílohy č. 1-5   

v lokalitě:  silnice III/26327 Doubice ve stani čení 3,818-4,168 

dopravní opatření:   úplné omezení  

v rámci akce:   „Oprava živi čného povrchu komunikace“  

termín platnosti: 05.06.2017 do 16.06.2017  
    

za dodržení těchto podmínek: 

1) Do doby dokončení konečných povrchových úpravy bude místo zásahu do tělesa silnici II. a 
III. třídy nebo místní komunikace označeno dopravní značkou A7a „Nerovnost vozovky“ 
v obou směrech jízdy ve vzdálenosti 25m.    

2) K označení pracovního místa bude použito reflexních dopravních značek (min třídy R2) 
v základních velikostech. K označení pracovního místa nesmí být použito nečitelného či jinak 
poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti posunutí vlivem 
povětrnostní situace. 

3) 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, v platném znění, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v souladu s TP 66 – 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

4) Přechodná úprava provozu na silnici II. a III. třídy nebo místní komunikaci se stanovuje pouze 
na dobu provádění stavebních a zemních prací souvisejících s výše uvedenou akci, a po jejich 
ukončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno. 

5) Výrobu, osazení, průběžnou údržbu a následné odstranění předmětného přechodného 
dopravního značení či zařízení zajišťuje na své náklady žadatel. Osazení bude provedeno 
nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy, ale pouze v termínu dle 
předchozího bodu. 
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V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silni čním provozu nabývá toto Opat ření obecné 
povahy pátým dnem po vyv ěšení. 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní 
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní 
komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na 
silnici II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel podnět Wali 
CZ s.r.o, IČ 250 42 238, se sídlem v Děčíně VIII, Oldřichovská 15/7, ke stanovení přechodné úpravy 
dopravního značení na pozemní komunikaci nebo užití zařízení pro provozní informace, včetně 
situačního snímku se zákresem místa umístění navrhovaného přechodného dopravního značení či 
zařízení v rámci požadované přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice č. 
III/26327 Doubice ve staničení 3,818-4,168.  

Na základě tohoto podnětu byl vystaven návrh na stanovení přechodné úpravy provozu v dané lokalitě 
spočívající v umístění přechodného dopravního značení či zařízení na silnici III/26327 Doubice ve 
staničení 3,818-4,168 dle přílohy č. 1-5. Dopravní opatření budou realizována v souvislosti s realizací 
výše uvedené stavby.    

Návrh na stanovení přechodném úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice III/26327 
Doubice ve staničení 3,818-4,168 v souvislosti s realizací výše uvedené stavby byl v souladu 
s ustanovením § 77 odst. 2 a zákona o silničním provozu projednán s příslušnými dotčenými orgány, 
tj. Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem Děčín, dopravním inspektorátem 
dne 17.05.2017 pod čj. KRPU-103571-17/ČJ-2017-040206 a Obcí Doubice.     

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh 
Opatření obecné povahy – návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyzýval dotčené osoby 
k podávání námitek nebo připomínek. 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního řádu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. 
c) a odst. 5) zákona o silničním provozu se tímto stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích – silnice III/26327 Doubice ve staničení 3,818-4,168.   

Poučení: 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu toto Opatření obecné povahy vyvěšeno na 
úřední desce po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rumburk a Obecního úřad Doubice a 
současně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

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

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o 
zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření. Účinky rozhodnutí 
v přezkumném řízení nastávají ode dne jeho právní moci (§174 odst. 2 správního řádu). 

 
 
 
Ing. Nikola Turková, v. r.   
oprávněná úřední osoba 
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad   
Městský úřad Rumburk 
 
 
 
 
Přílohy: situační snímek se zákresem umístění předmětného dopravního značení  
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Na úřední desce příslušného úřadu, 
(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:         …………………. 
 
 
 
 

Na elektronické úřední desce příslušného úřadu, 
(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:         …………………. 
 
 

Na úřední desce vyv ěsí:   

- Městský úřad Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk (termín vyvěšení na této 
desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné 
povahy) 

- Obecní úřad Doubice Doubice čp. 50, 407 47 Doubice   

 

Po nabytí ú činnosti obdrží: 

- WALI s.r.o., Oldřichovská 15/7, Děčín VIII 

 

Dotčený orgán: 

- Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, Husovo 
náměstí 111/16, 405 58 Děčín 1 

- Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (doručí se na: Správa a údržba 
silnice Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, provoz Děčín, 
Krokova 1439/16) 

- Obec Doubice, Doubice čp. 50, 407 47 Doubice   
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