Mstský úYad Rumburk
tYída 9. kvtna 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor stavební úYad – úsek silni ní správní úYad
j. OSÚ-SSÚ/28868-22/2302-2022/Tu

zpracovatel: Ing. N. Turková

datum: 24.06.2022

VEYEJNÁ VYHLÁŠKA
OpatYení obecné povahy
Mstský úYad Rumburk, odbor stavební úYad – úsek silni ní správní úYad, jako pYíslušný orgán státní správy
ve vcech stanovení místní a pYechodné úpravy provozu na silnici II. a III. tYídy, místní komunikaci a na
veYejn pYístupné ú elové komunikaci a užití zaYízení pro provozní informace na silnici II. a III. tYídy, místní
komunikace a veYejn pYístupné ú elové komunikaci, v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 zákona .
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmnách nkterých zákono (zákon o silni ním
provozu), v platném znní, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s
ustanovením zákona . 500/2004 Sb., správní Yád, ve znní pozdjších pYedpiso (dále jen „správní Yád“)
stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spo ívajících v:
umístní svislého dopravního zna ení:
v lokalit:

Staré KYe any, ú elová komunikace na 1600/2 a 1600/3 k. ú. Brtníky
v míst železni ního pYejezdu P3516 – pYíloha . 1
Staré KYe any, ú elová komunikace na pp . 1486/4 k. ú. Brtníky
v míst železni ního pYejezdu P3517 – pYíloha . 2
Staré KYe any, ú elová komunikace na pp . 1489/9 a 1489/8 k. ú. Brtníky
V míst železni ního pYejezdu P3518 – pYíloha . 3

dovod:

uvedení rozhledových pomro do souladu s normou . SN 73 6380

navrhovatel:

Správa železnic, státní organizace, I O 709 94 234
110 00 Praha, Dláždná 1003/7
Správa tratí Ústí nad Labem, Železni áYská 1383/31, Ústí nad Labem 400 03

návrh:

umístní svislého dopravního zna ení: dle pYílohy . 1

termín realizace:

do 30 dno ode dne nabytí právních ú inko tohoto opatYení obecné povahy

termín ú innosti:

patnáctý den ode dne zveYejnní na úYední desce

Toto opatYení obecné povahy nabývá ú innosti patnáctým dnem po dni vyvšení veYejné vyhlášky
(ustanovení § 173 správního Yádu).
Výrobu a osazení navrhovaného dopravního zna ení bude zajišeovat na své vlastní náklady žadatel o zmnu
místní úpravy dopravního zna ení, tj. Správa železnic, státní organizace, I O 709 94 234, 110 00 Praha,
Dláždná 1003/7, Správa tratí Ústí nad Labem, Železni áYská 1383/31, Ústí nad Labem 400 03. Osazení
dopravního zna ení bude provedeno až po nabytí ú innosti navrhovaného OpatYení obecné povahy, viz
termín výše.
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Rozmry, provedení a osazení dopravních zna ek musí být provedeno v souladu s Vyhláškou . 294/2015
Sb., kterou se provádjí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s SN EN 12899-1 a dále
v souladu s technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní zna ení na pozemních komunikacích“.
O d o v o d n n í
Mstský úYad Rumburk, odbor stavební úYad – úsek silni ní správní úYad, jako pYíslušný orgán státní správy
ve vcech stanovení místní a pYechodné úpravy provozu na silnici II. a III. tYídy, místní komunikaci a na
veYejn pYístupné ú elové komunikaci a užití zaYízení pro provozní informace na silnici II. a III. tYídy, místní
komunikace a veYejn pYístupné ú elové komunikaci, v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 zákona .
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmnách nkterých zákono (zákon o silni ním
provozu), v platném znní, obdržel dne 24.02.2022 podnt právnické osoby, tj. Správa železnic, státní
organizace, I O 709 94 234, 110 00 Praha, Dláždná 1003/7, Správa tratí Ústí nad Labem, Železni áYská
1383/31, Ústí nad Labem 400 03, ke zmn místní úpravy provozu na pozemních komunikací – Staré
KYe any, ú elová komunikace na 1600/2 a 1600/3 k. ú. Brtníky v míst železni ního pYejezdu P3516, Staré
KYe any, ú elová komunikace na pp . 1486/4 k. ú. Brtníky v míst železni ního pYejezdu P3517, Staré
KYe any, ú elová komunikace na pp . 1489/9 a 1489/8 k. ú. Brtníky V míst železni ního pYejezdu P3518 doplnnou o situa ní snímek s návrhem zmny místní úpravy provozu na uvedených pozemních
komunikacích.
Dovodem podntu ke zmn stávající úpravy provozu na pozemních komunikací je skute nost, že stávající
rozhledové pomry výše uvedeného železni ního pYejezdu jsou hodnoceny dle neplatného pYedpisu S4/3 a
úpravou svislého dopravního zna ení dle pYílohy . 1 bude splnna norma SN 73 6380 „Železni ní pYejezdy
a pYechody“.
PYedložený návrh na zmnu místní úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích byl
v souladu s ustanovením § 77 odst. 2) písm. b) a písm. c) zákona o silni ním provozu projednán s pYíslušným
dot eným orgánem, a to Krajským Yeditelstvím policie Ústeckého kraje, územním odborem D ín, dopravním
inspektorátem, který pYedložený návrh odsouhlasil dne 11.01.2022 pod j. KRPU-220753-2/ J-2022-040206,
dne 10.01.2022 pod j. KRPU-220746-2/ J-2022-040206 a KRPU-220748-2/ J-2022-040206 a Drážním
úYadem, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2, ze dne22.02.2022 pod j. DUCR-10734/22/Pl, j. DUCR10777/22/Pl a j. DUCR-10765/22/Pl.
Toto pYedmtné Oznámení o návrhu opatYení obecné povahy bylo formou veYejné vyhlášky vyvšeno na
úYedních deskách pYíslušných úYado po správním Yádem pYedepsanou dobu 15ti dno (rozhodným termínem
vyvšení z hlediska Yádného doru ení pYedmtného návrhu opatYení obecné povahy byl termín vyvšení na
úYední desce Mstského úYadu Rumburk – vyvšeno dne 07.04.2022, sejmuto dne 25.04.2022.
K návrhu opatYení obecné povahy nebyly v zákonné lhot 30ti dno, tj. do 22.05.2022 v etn, uplatnny žádné
pYipomínky nebo námitky.
V souladu s § 173, odst. 1 správního Yádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silni ním provozu se proto
dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacích – Staré KYe any, ú elová
komunikace na 1600/2 a 1600/3 k. ú. Brtníky v míst železni ního pYejezdu P3516, Staré KYe any, ú elová
komunikace na pp . 1486/4 k. ú. Brtníky v míst železni ního pYejezdu P3517, Staré KYe any, ú elová
komunikace na pp . 1489/9 a 1489/8 k. ú. Brtníky V míst železni ního pYejezdu P3518 - spo ívající
v umístní svislého dopravního zna ení dle výše uvedené specifikace v pYiloženém situa ním snímku.
Po u en í
V souladu s § 173 odst. 2 správního Yádu nelze proti opatYení obecné povahy podat opravný prostYedek.
OpatYení obecné povahy je vyvšeno na dobu 15 dno.

Ing. Nikola Turková, v. r.
oprávnná úYední osoba
odbor stavební úYad – úsek silni ní správní úYad
Mstský úYad Rumburk
PYíloha:

situa ní plánek s vyzna eným umístním pYedmtného dopravního zna ení
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Na úYední desce pYíslušného úYadu,
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí oznámení)

vyvšeno dne:

…………………

sejmuto dne:

………………….

Na elektronické úYední desce pYíslušného úYadu,
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvšení a sejmutí oznámení)

vyvšeno dne:

…………………

sejmuto dne:

………………….

Na úYední desce vyvsí:
-

Mstský úYad Rumburk, TY. 9. kvtna 1366/48, 408 01 Rumburk (termín vyvšení na této desce je
rozhodný z hlediska Yádného doru ení pYedmtného návrhu opatYení obecné povahy)

-

Obecní úYad Staré KYe any, Staré KYe any 38, 407 61 Staré KYe any

Žadatel - na vdomí:
-

Správa železnic, státní organizace, I O 709 94 234, 110 00 Praha, Dláždná 1003/7, Správa tratí
Ústí nad Labem, Železni áYská 1383/31, Ústí nad Labem 400 03

Dot ený orgán:
-

Krajské Yeditelství Policie Ústeckého kraje, Územní odbor D ín, dopravní inspektorát, Husovo
námstí 111/16, 405 58 D ín 1

-

Drážní úYad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2

Dot ené osoby:
-

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního Yádu doru uje Mstský úYad Rumburk, odbor
stavební úYad – úsek silni ní správní úYad, návrh opatYení obecné povahy dot eným osobám veYejnou
vyhláškou. Doru ení veYejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního
Yádu tak, že se písemnost vyvsí na úYední desce Mstského úYadu Rumburk, Obecní úYad Staré
KYe any a sou asn bude zveYejnna zposobem umožIujícím dálkový pYístup. Patnáctým dnem po
vyvšení se považuje písemnost za doru enou.

Na vdomí:
-

Obec Staré KYe any, Staré KYe any 38, 407 61 Staré KYe any
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