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Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářstvi rozhodujícív přenesené
působnosti podle ust. § 61 odst. 1 zákona é. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních
komunikacích, resp. stanovení místnía přechodné úpravy provozu na silnicích ll. a lll. třídy,
místních komunikacích a na veřejně přístupných účelovýchkomunikacích podle ust. § 124
odst. 1 a 6 zákona ó" 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničnímprovozu"),
v souladu s ust. § 171 a následující části šestézákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), na základě žádosti (návrhu) ze dne 16.03.2022
od spoleĎnosti PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., lÓo 1717243, Zelená 2179, 412 g1
Litoměřice (dále jen ,,navrhovatel"), po projednání s dotčeným orgánem Policií ČR, XŘP
Ústeckého kraje, územnímodborem vnějšíslužby, Dopravním inspektorátem Litoměřice ze
dne 16.03.2022,pod č.j. KRPU-4571}-1/ÓJ-2o22-0406O6, podle ust. § 77 odst. 1 písm. c)
odst. 3, 5 zákona o silničnímprovozu

stanoví přechodnou úpravu provozu
na pozemních komunikacích:

-

místníkomunikace (p.p.č. 453, 48211) v k.ú. Trnovany u Litoměřic, ul. Litoměřická a
Pohořanská (silnice é.lllt 25847) v k.ú. Žitenice, ul. Daliborova (siInice é.lllt25847), u|.
Na Valech (silnice é.111261\ v k.ú. Litoměřice, okres Litoměřice, kraj Ústecký, za úěelem
uzavírky železniěního přejezdu P 3345 v Trnovanech z důvodu revitalizace trati.
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Rozsah opatření (dopravní značení)viz grafická příloha-situace:

na výše uvedených pozemních komunikacích budou umístěny dopravní znaěky a zařízení:
B 1 - zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrecň, IP 10a - slepá pozemní komunikace, Z 2 zábrana pro oznaěení uzavírky, E 13 - text (železniění přejezd uzavřen), IP 22 - změna
organizace dopravy, IS 11c

-

směrová tabule pro vyznaěení objíždlcy.

Vše bude provedeno podle dokumentace-situace dopravního znaěeni která je přílohou a
nedílnou součástítohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Termín přechodné úpravy provozu: od 18.06.2022 do 23.06.2022
od 02.07.2O22 do 08.07.2022

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:

1.

2,

Provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude v souladu
s vyhláškou é. 294/2015 Sb,, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějšíchpředpisů.
Dopravní značky a zařízenímusí v souladu s ust, § 62 odst, 6 zákana o silničnímprovozu
svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým

předpisům, kterými jsou norma ČsN rN n899-1 (Stálé svislé značení), Technické
podmínky TP 66 ,,Zásady pro označovánípracovních míst na pozemních komunikacích".
Veškerésvislé dopravní značky budou v základní velikosti podle TP 66 a musí být
provedeny jako retroreflexní (min. třídy R'1). Všeehny součásti dopravních značek
(podkladní desky, sloupky, znaóky, uchycení, kotvícíprvky apod.) musí byít schváleného

3.
4,
5,
6.
7.

typu.

Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po dobu
nezbytně nutnou. Neprodleně po ukončeníakce musí blit přenosné dopravní značky a
zaťízeníodstraněny.
Při realizaci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nesmí dojít
k znečištěnínebo poškozenídotóené pozemní komunikace. V opačnémpřípadě musí
dojít k okamžiténápravě a uvedení místa do původníhostavu.
Odborné provedení přechodné úpravy píovozu na pozemních komunikacích podle tohoto
stanovení zajistí žadatel.
Po instaIaci přechodné úpravy je povinností žadatele o této skutečnosti neprodleně
informovat zástupce Městského úřadu Litoměřice, odboru dopravy a silniěního
hospodářství.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničníhoprovozu na pozemní komunikaci můžeMěstský
úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničního hospodářství z vlastního podnětu nebo
z podnětu příslušnéhoorgánu Policie ČR, stanovit dalšínezbytné doplnění dopravní
znaéky nebo zařízeni případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit.

odůvodnění
Městský úřad Litoměřice, odbor dopravy a silničníhohospodářství, jako věcně a místně
příslušný orgán podle ust. § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona o pozemních
komunikacích, pověřený výkonem působnosti silničníhosprávního úřadu ve věcech místních
komunikací silnic ll. a lll. tříd a veřejně přístupných účelovýchkomunikací a jako příslušný
správní orgán ve věcech stanovení místnía přechodné úpravy provozu na místních
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komunikacích, silnicích ll, a ll!. tříd a veřejně přístupných účelouýchkomunikací podle ust.
§124 odst. 6 zákona o silnióním provozu, obdrželdne 16.03.2022žádostod navrhovatele na
vydání opatření obecné povahy, spočívající
ve stanovení přechodné úpravy provozu, která
přís|ušných
realizována
bude
umístěním
dopravních značek na pozemní komunikaci na p.p,č.
453, 482/1 v k.ú. Trnovany u Litoměřic, ul. Litoměřická a Pohořanská v k.ú, Žitenice, ul.
Daliborova v k.ú. Litoměřice, silnice é. 111261 , é.lll/ 25847 z důvodu revitalizace trati.
Zdejšísprávní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci dle
ust, § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničnímprovozu po projednání s přísIušným dotčeným
orgánem Policie Čn 1aro opatření obecné povahy postupem dle ust. § 171 správního řádu a
v souladu s ust. § 77 odst. 5 téhožzákona nedoručoval návrh opatření obecné povahy a
nevyzlival dotčenéosoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení
Proti opatření obecné povahy dle ust, § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný
prostředek. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostidle ust. § 77 odst. 5 zákona o
silničnímprovozu pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Bc. Jan JAKUB
vedoucí odboru dopravy a sil. hospodářství

Toto oznámení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na
úřednídesce Městského úřadu Litoměřice a Obecního úřadu Trnovany v souladu s ust. §
171 a nás|. a § 25 odst. 2, 3 správního řádu. Současně se písemnost zveřejní též
způsobem umožňujícímdálkový přístup, což bude nížerovněž potvrzeno. Sejmutí
vyhlášky je možnénásledující pracovní den po posledním (15.) dni vývěsní lhůty. Po
uplynutí lhůty a vyznačeníúdajůmusí být vyhláška neprodleně vrácena zpět Odboru
dopravy a sil. hospodářství Městského úřadu Litoměřice.
vyvěšen
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Razítko správního orgánu a podpis:.
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Obdrží
PEDASTA dopravní stavby, s.r.o., lČo 171724g,7:elená2l7g,412 01 Litoměřice
Správa a údržbasilnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, lČO 00080837, Ruská 260,
417 03 Dubí
k vyvěšení na úřednídesku

Obecní úřad Trnovany, lČO O0556220, Trnovany g7,41201 Trnovany
dotčený orgán

Policie Českérepubliky KŘP Ústeckého kraje, Dopravní inspektorát Litoměřice, lČO
Eliášova7, 412 01 Litoměřice

751 51 537,
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Příloha jako nedílná součást stanovení:
Dokumentace-situace dopravního opatřen í (značení)
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