Městský úřad Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
čj. OSÚ-SSÚ/47997-17/6138-2017/Tu

Zpracovatel: Ing. N. Turková

Datum: 04.12.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na
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“)

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích, spočívajících v:

umístění svislého a vodorovného dopravního značení:
•

č. B13 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ –
2ks

v lokalitě:

místní komunikace 012c, která je situovaná na ppč. 5290/1, 5290/2 a
5295/6 vše v k. ú. Mikulášovice u čp. 56

termín platnosti:

dle klimatických podmínek, nejpozději od 01.04.2018

V souladu s ustanovením § 172 odstavec 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat
k návrhu opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední
desce.
Výrobu a osazení navrhovaného dopravního značení bude zajišťovat na své vlastní vlastník místní
komunikace, tj. Město Mikulášovice, IČ 002 61 581, se sídlem v Mikulášovicích, Mikulášovice čp.
1007. Osazení dopravního značení bude provedeno až po nabytí účinnosti navrhovaného Opatření
obecné povahy, viz termín výše.
O d ů v o d n ěn í
Obdržením podnětu Města Mikulášovice, IČ 002 61 581, se sídlem v Mikulášovicích, Mikulášovice čp.
1007, ze dne 07.11.2017 a předchozím písemném vyjádření od příslušného státního orgánu pro
dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, tj. Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, ze dne 20.11.2017 čj. KRPU-2260261/ČJ-2017-040206, byl dán návrh k umístění svislého dopravního značení na místní komunikaci 012c,
která je situovaná na ppč. 5290/1, 5290/2 a 5295/6, vše v k. ú. Mikulášovice, spočívající v umístění
svislého dopravního značení dle výše uvedené specifikace a dle přiloženého situačního snímku č. 1.
Dopravní opatření je navrženo na základě navržené hodnoty zatížitelnosti mostu, který byla stanovena
v rámci hlavní mostní prohlídky po rekonstrukci mostu u objektu čp. 56 v obci Mikulášovice na Vn = 24
t. Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikace a
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veřejně přístupné účelové komunikace, předkládá v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu tento
návrh opatření obecné povahy.

Po u č en í
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky,
ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné
připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.
Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na dobu 15 dnů.

Ing. Nikola Turková, v. r.
oprávněná úřední osoba
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
Městský úřad Rumburk

Příloha:

situační plánek s vyznačeným umístěním předmětného dopravního značení

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:

………………….
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Na úřední desce vyvěsí:
-

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)

-

Městský úřad Mikulášovice, Mikuláčovice čp. 1007, 407 79 Mikulášovice

Žadatel - na vědomí:
-

Město Mikulášovice, Mikulášovice čp. 1007, 407 79 Mikulášovice

Dotčený orgán:
-

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

-

Město Mikulášovice, Mikulášoivce čp. 1007, 407 79 Mikulášovice

Dotčené osoby:
-

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Rumburk,
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, návrh opatření obecné povahy dotčeným
osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského
úřadu Rumburk a Městský úřad Mikulášovice, současně bude zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje písemnost za
doručenou.

strana 3 návrhu Opatření obecné povahy čj. OSÚ-SSÚ/47997-17/6138-2017/Tu
http://www.rumburk.cz
Fax: 412 332 569
e-mail: nikola.turkova@rumburk.cz
Telefon: 412 356 267

