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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - silnicích I. třídy dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) 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“),
podle § 77 odst. 1 písm. b) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,
spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení:
- v přesné specifikaci a umístění dle vloženého Dopravně inženýrského
řešení
v lokalitě:

- silnice I. třídy č. I/30 v Ústí nad Labem, ul. Havířská - viz vložená
přehledná situace částečné uzavírky komunikace č. I/30

z důvodu:

- omezení zastavení vozidel podél silnice č. I/30 ve vyznačeném úseku
po dobu natáčení seriálu RAPL II

v rámci akce: - „Ulice Havířská - natáčení seriálu RAPL II“
za dodržení těchto podmínek:
1.

Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu probíhající akce, tj. max.
na 21. 6. 2018. Po jejím ukončení bude přechodné dopravní značení neprodleně
odstraněno.

2.

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, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v souladu
s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích
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3.

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

4.

Výrobu, osazení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění předmětného
přechodného dopravního značení či zařízení zajišťuje na své vlastní náklady
navrhovatel, tj. společnost SIGNAL, Dopravní značení spol. s r.o., IČ 254 23 037,
se sídlem U Cukrovaru 495/6, 400 07 Ústí nad Labem (pracovník odpovědný za
řádné zabezpečení akce - pan Richard Švojgr, mobil 777 259 476), osazení bude
provedeno nejdříve až po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy, ale
pouze max. v rozsahu termínu dle bodu 1.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto Opatření obecné povahy
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

ODŮVODNĚNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný
správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích - silnicích I. třídy na území Ústeckého kraje, obdržel podnět společnosti
SIGNAL, Dopravní značení spol. s r.o., IČ 254 23 037, se sídlem U Cukrovaru 495/6, 400 07
Ústí nad Labem, podložený Dopravně inženýrským řešením s konkrétním vyznačením
navrhovaného dopravního značení či zařízení určeného k dočasnému osazení v rámci
požadované přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici I/30 v Ústí nad
Labem. Na základě tohoto podnětu správní orgán po vlastním uvážení zahájil příslušné
správní řízení a vystavil Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu v dané lokalitě,
spočívající v dočasném umístění přechodného dopravního značení či zařízení v přesné
specifikaci a umístění dle níže vloženého Dopravně inženýrského řešení. Předmětný návrh
je zdůvodněn částečnou uzavírkou silnice I/30 v Ústí nad Labem, ul. Havířská v rámci akce
„Ulice Havířská - natáčení seriálu RAPL II“.
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci, silnici I. třídy č. I/30
v Ústí nad Labem, ul. Havířská z důvodu částečné uzavírky v rámci provádění prací na
předmětné komunikaci, byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním
provozu projednán v předstihu s příslušným dotčeným orgánem, tzn. Krajským ředitelstvím
policie Ústeckého kraje, Územním odborem vnější služby, dopravním inspektorátem Ústí nad
Labem, jež návrh umístění předmětného přechodného dopravního značení a zařízení
odsouhlasil dne 7.6.2018 pod č.j. KRPU-114097-1/ČJ-2018-041006.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad
předmětný návrh Opatření obecné povahy - návrh stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani
nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
V souladu s § 173, odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. b) a odst. 5)
zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem stanovuje přechodná úprava
provozu na pozemních komunikacích – silnici I. třídy č. I/30 v Ústí nad Labem, ul.
Havířská z důvodu probíhající akce „Ulice Havířská - natáčení seriálu RAPL II“,
spočívající v umístění přechodného dopravního značení či zařízení dle vloženého
Dopravně inženýrského řešení.
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