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- dle rozdělovníku -

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství, podle ustanovení § 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, jako příslušný správní úřad na úseku místních
komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Městského úřadu Lovosice, v souladu
s ust. § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), ve znění
pozdějších předpisů
stanoví
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu místní úpravu provozu na pozemních
komunikacích spočívající v umístění
dopravní značky:

B4 „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“ s dodatkovou tabulkou
E13 „Mimo dopravní obsluhy“, B24a „Zákaz odbočování“
s dodatkovými tabulkami E9 „Symbol nákladního automobilu“
a E13 „Mimo dopravní obsluhy“ a B24b „Zákaz odbočování“
s dodatkovými tabulkami E9 „Symbol nákladního automobilu“
a E13 „Mimo dopravní obsluhy“

v místě:

B4+E13 - na silnici III/2477 v obci Siřejovice směrem do obce
Keblice, B24a+E9+E13 na silnici II/247 v obci Siřejovice ve
směru od Vrbičan před odbočkou na Keblice a B24b+E9+E13
v opačném směru před odbočkou na Keblice, dle grafické
přílohy

termín:

doba neurčitá

důvod:

doplnění chybějícího dopravního značení, které omezuje vjezd
nákladních vozidel do obce Keblice
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Další podmínky:
1. Určené svislé dopravní značky budou umístěny dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto
stanovení, dále podle technických podmínek TP 65 (Zásady pro dopravní značení na PK - druhé
vydání) a budou vyhotoveny v základních velikostech, tvarech a barevném provedení podle ČSN EN
12899-1 (Stálé svislé dopravní značení) v platném znění a v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s prováděcí vyhláškou č.
30/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
2. Osazení dopravních značek na místní komunikaci provede vlastník – majetkový správce silnic II. a
III. tříd tj. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3 na své náklady.
3. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3 v plném rozsahu odpovídá za
provedení, osazení a údržbu uvedených dopravních značek po dobu jejich platnosti.
Odůvodnění:
Městský úřad Lovosice, odbor dopravy a silničního hospodářství zahájil správní řízení ve
věci umístění dopravních značek B4 „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13
„ Mimo dopravní obsluhy“, na silnici III/2477 v obci Siřejovice, směrem na Keblice, B24a „Zákaz
odbočování“ s dodatkovými tabulkami E9 „Symbol nákladního vozidla“ a E13 „Mimo dopravní
obsluhy“ na silnici II/247 v obci Siřejovice, před odbočkou na Keblice ve směru od obce Vrbičany a
B24b „Zákaz odbočování“ s dodatkovými tabulkami E9 „Symbol nákladního vozidla“ a E13
„Mimo dopravní obsluhy“ v obci Siřejovice před odbočkou na Keblice v opačném směru. Řízení bylo
zahájeno na základě žádosti Policie ČR, Dopravního inspektorátu Litoměřice o doplnění chybějícího
dopravního značení.
K žádosti se vyjádřila Policie ČR, Dopravní inspektorát Litoměřice, která s umístěním
uvedených dopravních značek souhlasí a to zejména z důvodu doplnění chybějícího dopravního značení
B4 „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“ na silnici III/2477 do obce Keblice, směrem od Siřejovic. Na této
příjezdové komunikaci není v současné době omezen vjezd nákladních vozidel, jak je tomu na ostatních
příjezdových komunikacích do obce Keblice. Tím pádem dopravní značení, omezující vjezd nákladních
vozidel do obce, ztrácí smysl, neboť tato vozidla najíždí do Keblic ve směru od Siřejovic.
Stanovení místní úpravy silničního provozu na pozemní komunikaci provedené formou umístění
svislé stálé zákazové dopravní značky se podle judikatury Nejvyššího správního soudu realizuje formou
opatření obecné povahy podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Dne 26. 8. 2013 byl návrh opatření obecné povahy Městského úřadu Lovosice, Odboru dopravy
a silničního hospodářství zveřejněn dle ust. § 25 správního řádu na úřední desce Městského úřadu
v Lovosicích a dne 29. 8. 2013 na úřední desce Obecního úřadu Siřejovice. Dotčené osoby tak mohly ve
lhůtě do 30 dnů od vyvěšení písemnosti k návrhu opatření obecné povahy podat písemné námitky.
Dne 10. 9. 2013 obdržel Městský úřad Lovosice k návrhu opatření obecné povahy písemné
připomínky Obecního úřadu Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice. Obecní úřad s návrhem opatření
obecné povahy nesouhlasí a svou námitku odůvodňuje tím, že v případě umístění navrhovaného
dopravního značení, odbočí všechna nákladní vozidla jedoucí z tamější skládky, včetně těch, která dosud
využívají silnici III/2477 přes obec Keblice, do obce Siřejovice a budou nuceni vesnicí projet, čímž bude
zvýšena hluková zátěž pro občany obce.
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Lovosice, Odbor dopravy a silničního hospodářství rozhodl o námitce Obecního úřadu
Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice ze dne 10. 9. 2013, proti návrhu opatření obecné povahy,
kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemních komunikacích III/2477 a II/247 v katastru obce
Siřejovice, spočívající v umístění svislých stálých dopravních značek B4 „Zákaz vjezdu nákladních

vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13 „Mimo dopravní obsluhy“, B24a „Zákaz odbočování“
s dodatkovými tabulkami E9 „Symbol nákladního automobilu“ a E13 „Mimo dopravní obsluhy“
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a B24b „Zákaz odbočování“ s dodatkovými tabulkami E9 „Symbol nákladního automobilu“ a
E13 „Mimo dopravní obsluhy“, podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu t a k t o:
námitka se zamítá
Odůvodnění
Obecní úřad Siřejovice odůvodnil svou námitku tím, že v současné době je silnice III/2477 z obce
Siřejovice na obec Keblice využívána nákladními vozidly, jedoucími ze skládky SONO Úpohlavy. Tím,
že dojde k umístění navrhovaného dopravního značení, bude znemožněno projetí těchto vozidel ve směru
na obec Keblice, čímž dojde k tomu, že tato vozidla budou nucena projet obcí Siřejovice. Tím dojde ke
zvýšení hlukové zátěže, která je již nyní vyhodnocena jako nadměrná.
Městský úřad Lovosice, Odbor dopravy a silničního hospodářství námitku zamítl. V dané věci
zastává názor, že absencí zákazové dopravní značky B4 „Zákaz vjezdu nákladních vozidel“ na příjezdové
komunikaci do obce Keblice od Siřejovic, postrádá ostatní dopravní značení, zakazující vjezd nákladních
vozidel do obce Keblice, smysl. Toto omezující dopravní značení v obci Keblice bylo stanoveno na
základě zhoršujícího se stavu komunikací v Keblicích.
Silnice II/247 je svým dopravně technickým a stavebním stavem ve smyslu ust. § 26 odst. 3 a 4
zákona č. 13/1997 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, uzpůsobena k daleko většímu provozu než
silnice III/2477.
Dále silniční správní úřad upozorňuje na existenci rozhodnutí zdejšího odboru dopravy a
silničního hospodářství Městského úřadu, č. j. ODSH 262/2011 SH-2 o připojení přeložky silnice II/247
na stávající II/247 a na III/2476, kterým je řešen obchvat Siřejovic. Tímto obchvatem bude obec
Siřejovice v dostatečné míře vyloučena z provozu na II/247 a tím pádem dojde ke snížení hlukové zátěže
na minimum.
Připomínky Obecního úřadu Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice, tak byly na základě výše
uvedené argumentace zamítnuty.
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí o námitce se podle § 172 odst. 5 správního řádu nelze odvolat ani podat
rozklad.
Na základě rozhodnutí o námitce Obecního úřadu Siřejovice a po posouzení celé věci dospěl
zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava
provozu na silnicích III/2477 a II/247 v katastru obce Siřejovice a to z důvodu, které jsou výše uvedeny.
Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na zmíněné silnici byly
splněny.
Poučení:
V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný
prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dle ust. § 173 odst. 1 správního řádu patnáctým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Jiří Bouček v. r.
vedoucí odboru dopravy a SH
Městského úřadu Lovosice
otisk úředního razítka
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Toto oznámení opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce
Městského úřadu Lovosice, Obecního úřadu Siřejovice a současně se zveřejní též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: ………………………….......…

Sejmuto dne: ……………………………………….

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………………...

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
• V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Lovosice toto 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 Lovosice a Obecního úřadu Siřejovice a současně bude zveřejněno
způsobem umožňujícím dálkový přístup.
• Městský úřad Lovosice, odbor správní a vnitřních věcí
• Obecní úřad Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice
• Obec Siřejovice, Siřejovice 37, 410 02 Lovosice
• Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Litoměřice, DI, Litoměřice
• Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260, 417 03 Dubí 3
Příloha:
Situace - návrh opatření (dopravního značení)
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