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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Městský úřad v Roudnici nad Labem, odbor dopravy (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"), místně příslušný dle 
§ 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád“), v řízení o 
opatření obecné povahy podle § 171 a následujících části šesté, správního řádu, které bylo zahájeno na 
základě žádosti  

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, TSÚ Litoměřice, IČO 
00080837, Nádražní č.p. 29, 412 33  Litoměřice 
 
ze dne 8.3.2016 v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a po předchozím 
písemném vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie 
Ústeckého kraje, dopravního inspektorátu v Litoměřicích ze dne 3.2.2016 pod č.j. KRPÚ-24648-1/ČJ-2016-
040606, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu 
 

stanovuje přechodnou úpravu provozu 
 
na pozemní komunikaci – silnicích II. a III.tříd v územním obvodu Města Roudnice nad Labem dle přiložené 
grafické přílohy. 
 
Přechodná úprava provozu bude provedena za následujících podmínek: 
• Provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci (dopravní značení) silnicích II. a III.tříd 
v územním obvodu Města Roudnice nad Labem bude realizováno dle přiložené grafické přílohy potvrzené 
příslušným orgánem policie – Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, 
dopravním inspektorátem Litoměřice ze dne 3.2.2016 pod č.j. KRPU-24648-1/ČJ-2016-040606 v souladu se 
zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a s vyhl. č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní 
značení a dopravní zařízení musí být v souladu s technickými podmínkami TP 65  – Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní 
značení na pozemních komunikacích, technickými podmínkami TP169 – Zásady pro označování dopravních 
situací na pozemních komunikacích a VL.6.1 – Vybavení pozemních komunikací. 
• Dopravní značení a dopravní zařízení musí v souladu s ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými 
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům 
• Instalace a umístnění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby uvedené 
komunikace 
• Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci nesmí dojít k znečištění nebo poškození 
dotčené pozemní komunikace. V opačném případě musí dojit okamžitě k nápravě 
• Přechodné dopravní značení musí být udržováno v takovém stavu, aby bylo po celou dobu akce správně a 
přehledně umístěno 
• Odbor dopravy MěÚ Roudnice nad Labem si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na 
pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem 
nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami 
• Odpovědný subjekt za provedení tohoto stanovení:  Ing Miluše Kostnerová vedoucí TSÚ litoměřice 
(tel:416715420) 
• Přechodná úprava provozu bude provedena v termínu od účinnosti tohoto stanovení  do  
31.12.2016 
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Odůvodnění 
 
Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor dopravy, obdržel dne 8.3.2016 žádost  Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, TSÚ Litoměřice, IČO 00080837, Nádražní č.p. 29, 412 33  
Litoměřice, ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnicích II. a III.tříd 
v územním obvodu Města Roudnice nad Labem v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o umístění 
dopravního značení v rozsahu dle grafické přílohy. 

 
Návrh opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci- silnicích II. a 
III.tříd v územním obvodu Města Roudnice nad Labem byl projednán s dotčeným orgánem, kterým je 
příslušný orgán policie - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní 
inspektorát Litoměřice, jehož písemné vyjádření dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu je 
podkladem pro toto řízení. 

 
Vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu byla i výkresová dokumentace, nebyl v souladu s ust. § 172 
odst. 2 správního řádu návrh zveřejněn na úřední desce v úplném znění a byla dána možnost se s ním 
seznámit na MěÚ Roudnice nad Labem, odboru dopravy. Současně bude úplné znění návrhu opatření obecné 
povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích včetně odůvodnění zveřejněno 
způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách města Roudnice nad Labem. 
 
Jelikož dle ust. § 172 odst. 2 správního řádu nebylo možno návrh opatření obecné povahy zveřejnit na 
úřední desce v úplném znění, bylo na úřední desce uvedeno, o jaké opatření obecné povahy se jedná, čích 
zájmů se přímo dotýká a kde a v jaké lhůtě se lze s návrhem seznámit. 

 
Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnicích II. a III.tříd 
v územním obvodu Města Roudnice nad Labem se přímo dotýká zájmů jejího vlastníka, vlastníků 
nemovitostí, na nichž mají být umístěny svislé dopravní značky a dále kteréhokoliv účastníka silničního 
provozu na pozemních komunikacích. 

 
 

Poučení 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnicích II. a III.tříd v územním obvodu 
Města Roudnice nad Labem vydané formou opatření obecné povahy nabývá účinnosti v souladu s § 77 odst. 
5) zákona o silničním provozu pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst.2 správního řádu podat opravný prostředek. 

 
 

Otisk úředního razítka 
 

 
 

Bohuslava Jírovcová 
vedoucí odboru dopravy 

 
 
 

 
 

 
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 5 dnů na úřední desce 
Městského úřadu Roudnice n.L. a všech níže uvedených OÚ přičemž nabývá účinnosti pátým 
dnem po dni jeho vyvěšení a současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
Po sejmutí a potvrzení žádáme zpětné zaslání 
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Vyvěšeno dne: …………………………....... …                                  Sejmuto dne: ………………………………………. 
 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………………... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 

 
 

 
 
Příloha: 

• Situace dopravního značení. 
 
Obdrží: 

Dotčené osoby 
- V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje MěÚ Roudnice n.L. toto opatření obecné povahy 
dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s 
ustanovením § 77 odst.5) zákona o silničním provozu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce MěÚ 
Roudnice nad Labem a současně bude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné 
povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, TSÚ Litoměřice, Nádražní č.p. 29, 412 33  
Litoměřice 
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, dopravní inspektorát, IDDS: a64ai6n 
- Obec Bechlín, IDDS: zwfatth 
- Obec Brzánky, IDDS: r8vaqsu 
- Obec Bříza, IDDS: nmubswt 
- Obec Ctiněves, IDDS: zypbuuy 
- Obec Černěves, IDDS: ct9bu6r 
- Obec Černouček, IDDS: 2z6aqsq 
- Obec Dobříň, IDDS: mvea354 
- Obec Doksany, IDDS: btfaqtg 
- Obec Dušníky, IDDS: kmbbk3a 
- Obec Horní Beřkovice, IDDS: ur6brrf 
- Obec Hrobce, IDDS: fxqbqek 
- Obec Chodouny, IDDS: 5y3bnm5 
- Obec Kostomlaty pod Řípem, IDDS: cembyav 
- Obec Krabčice, IDDS: 4aua34g 
- Obec Kyškovice, IDDS: ziga3q8 
- Obec Libkovice pod Řípem, IDDS: eyjaquv 
- Obec Libotenice, IDDS: khwbmuc 
- Obec Martiněves, IDDS: rj3b6ud 
- Obec Mnetěš, IDDS: tviat7w 
- Obec Mšené-lázně, IDDS: qsnbu7y 
- Obec Nové Dvory, IDDS: r5da3wx 
- Obec Přestavlky, IDDS: iu6busc 
- Obec Račiněves, IDDS: q52aq2e 
- Obec Straškov-Vodochody, IDDS: fi6a33d 
- Obec Vědomice, IDDS: tubus 
- Obec Vražkov, IDDS: 4mrbjn8 
- Obec Vrbice, IDDS: 6n3by3i 
- Obec Záluží, IDDS: dw4buw7 
- Obec Žabovřesky nad Ohří, IDDS: ac8bu8p 
- Obec Židovice, IDDS: qfxaqx4 
- Město Budyně nad Ohří, IDDS: 9thbe7y 
- Obec Kleneč, IDDS: 57aaqt3 
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