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Městský úřad Rumburk 

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk 

Odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad  
 

č.j.: OSÚ-SSÚ/14132-23/2548-2023/Mlejj      

Oprávněná úřední osoba: Mgr. Lenka Žemlová 

Zpracovatel: Mgr. Jan Mlejnek                  

Datum: 20.03.2023 

 

V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

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 a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. 

třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro 

provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikace a 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 místě: na p.p.č. 789/3 v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov a pozemku silnice 

č. II/263 ul. 9 května v průtahu obce Jiříkov (p.p.č. 6038/1 k.ú. 

Jiříkov) v přesné specifikaci dle přílohy – potvrzená situace návrhu 

dopravního značení 

 

z důvodu: „místní úprava provozu na pozemních komunikacích u stavby 

Dragon Shopping Center na p.p.č. 789/3 v k.ú. Jiříkov“   

navrhovatel:  TRANACO s.r.o. IČ: 28716817, Hřensko 159, 407 17 Hřensko   

návrh: osazení nového svislého a vodorovného dopravního značení shodně 

potvrzené přílohou  

termín: v rámci realizace záměru 

V souladu s § 172 odst. 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. 

 

Budou stanoveny tyto podmínky: 

1) Místní úprava provozu bude provedena dle předloženého návrhu, který je nedílnou 

součástí vydaného stanovení. Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 Zásady 

pro dopravní značení na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Práce budou provedeny 

odbornou firmou. 
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2) Výrobu a osazení navrhovaného dopravního značení bude zajišťovat navrhovatel, tj. 

TRANACO s.r.o. IČ: 28716817, Hřensko 159, 407 17 Hřensko nebo jeho zplnomocněnec 

právnická osoba SIOPS spol. s.r.o. IČ: 47283858, Vilémov 4, 407 80 Vilémov u Šluknova 

po dohodě se správcem silnic II. a III. Třídy Ústeckého Kraje, tj. Správa a údržba silnic 

Ústeckého kraje IČ: 00080837, Ruská č.p. 260, 417 03 Dubí 3, pobočka Krokova 

1439/16, Děčín v souvislosti se značením na silničním pozemku silnice č. II/263, ul. 

9. května Jiříkov. 

3) Osazení bude provedeno až po nabytí účinnosti navrhovaného Opatření obecné povahy.  

 

Odůvodnění 

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, jako příslušný 

orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. 

třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro 

provozní informace na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové 

komunikaci, v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 zákona č. 361/200 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), 

v platném znění obdržel dne 27.02.2023 podnět navrhovatele TRANACO s.r.o. IČ: 

28716817, Hřensko 159, 407 17 Hřensko zastoupené Markem Szabó z právnické osoby 

SIOPS spol. s.r.o. Vilémov 4, 407 80 Vilémov u Šluknova  o  změně místní úpravy provozu 

na pozemních komunikacích stanovením nového svislého a vodorovného dopravního značení 

na p.p.č. 789/3 v k.ú. Jiříkov, obec Jiříkov a pozemku silnice č. II/263 ul. 9 května v průtahu 

obce Jiříkov (p.p.č. 6038/1 k.ú. Jiříkov) dle návrhu dopravního značení. 

Důvodem podnětu k stanovení místní úpravy provoz na pozemních komunikacích je „místní 

úprava provozu na pozemních komunikacích trvalým dopravním značením u stavby Dragon 

Shopping Center na p.p.č. 789/3 v k.ú. Jiříkov.“  

Na základě tohoto podnětu a po vlastním uvážení předkládá Městský úřad Rumburk, odbor 

stavební úřad – úsek silniční správní úřad, jako příslušný orgán státní správy ve věcech 

stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a. III. třídy, místní komunikaci a na 

veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízení pro provozní informace na silnici II. a 

III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikaci předkládá proto 

v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 

zákona o silničním provozu, tento návrh opatření obecné povahy.  

Předložený návrh na změnu místní úpravy provozu na výše uvedených pozemcích 

komunikacích byl v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) a písm. c) zákona o silničním 

provozu projednán s příslušným dotčeným orgánem, tj. Policií České republiky, Krajským 

ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem Děčín, dopravním inspektorátem 

Děčín, který předložený návrh odsouhlasil dne 27.10.2023 pod č.j. KRPU-116963-3/ČJ-2022-

040206.  

 

Poučení 

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 

vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat 

písemné odůvodnění, námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 

dotčeny, v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 a 5 správního řádu podat k návrhu opatření 

připomínky nebo námitky v termínu do 30 –ti dnů ode dne zveřejnění na úřední desce. 

Zmeškání úkonu nelze prominout.   
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V souladu s ustanovením § 172 a § 173 správního řádu je tento návrh opatření obecné 

povahy zveřejněn na úřední desce (fyzické i elektronické) po dobu 15 – ti dnů.  

 

 

 

 

Mgr. Lenka Žemlová.   

vedoucí odboru stavební úřad 

 

Přílohy:  potvrzený návrh na umístění 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:         …………………. 

 

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 Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov   

Na vědomí: 

- TRANACO s.r.o. IČ: 28716817, Hřensko 159, 407 17 Hřensko v zastoupení SIOPS 

spol. s.r.o. IČ: 47283858, Vilémov 4, 407 80 Vilémov u Šluknova   

- Město Jiříkov, Náměstí 464/1, 407 53 Jiříkov    

- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje IČ: 00080837, Ruská č.p. 260, 417 03 Dubí 3, 

pobočka Krokova 1439/16, Děčín  

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor 

Děčín, dopravní inspektorát Děčín, Husovo náměstí 111/16, 405 58 Děčín  
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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 současné bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se považuje za doručenou.  
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