ODBOR STAVEBNÍ ÚŘAD
SILNIČNÍ SPRÁVNÍ ÚŘAD

MMCH/83585/2019/Kam/ZTP15
SZ MMCH/23844/2019/4
Telefon: 474 637 959
e-mail: z.kamisova@chomutov-mesto.cz

V Chomutově 14.5.2019
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Odbor stavební úřad, silniční správní úřad Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní
správy podle §19a zákona č.13/1997 Sb. (o pozemních komunikacích) a dle § 77 odst. 1 písm. c) zák.
č. 361/2000 Sb. (o provozu na pozemních komunikacích) a v souladu s § 171 a 173 zákona č.
500/2004 Sb. (správní řád) ve znění pozdějších předpisů, vydává opatření obecné povahy:
místní úprava provozu na místní komunikaci
Chomutov - parkoviště v ul. Borová před čp. 5148
a to v podobě umístnění svislých dopravních značek:
umístění svislého dopravního značení:
umístění vodorovného dopravního značení:

DZ IP12 "Vyhrazené parkoviště", se symbolem
zařízení nebo prostoru pro osoby na vozíku a DZ
E13 (SPZ 6C5 9221) umístěné na sloupu VS
DZ V10f "Vyhrazené parkoviště pro vozidlo,
přepravující osobu těžce pohybově postiženou"

v místě: parkoviště – viz plánek
Důvod : vyhrazení parkovacího místa ZTP
Odbor dopravních a správních činností Magistrátu města Chomutova jako příslušný orgán státní
správy podle § 124 odst. 6 zákona po projednání s Policií ČR, Krajského ředitelství Ústeckého kraje,
DI Chomutov vydaného pod č. j. KRPU-46156-1/ČJ-2019-040306 ze dne 7.3.2019.
stanoví
ve smyslu ustanovení §19a zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů a §77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.
294/2015 Sb. v platném znění, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci – dopravní
značení - na výše uvedených místních komunikacích, dle přiloženého plánku.
V souladu s § 173 správního řádu je možné nahlédnout do obsahu opatření obecné povahy vč. plánku
s dopravním opatřením v úředních dnech v budově Magistrátu města Chomutova, Husovo náměstí
104, 1. patro, v kanceláři č. 103, (je nutno se předem objednat telefonem nebo emailem).
Plánek s navrženou přechodnou úpravou silničního provozu je nedílnou součástí tohoto opatření
obecné povahy.
Další podmínky stanovení místní úpravy provozu:
1) Žadatel zajistí instalaci dopravního značení (dále jen DZ) prostřednictvím firmy odborně
způsobilé k této činnosti a to na své vlastní náklady. Totéž platí i pro údržbu, opravu či
výměnu DZ.
Magistrát města Chomutova
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

Dopravní značení musí provedením a umístěním odpovídat:
§25 odst. 3 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění,
§12 odst. 1 písm. m) a §21 odst. 4 vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
příloze č. 1 vyhlášky č. 398/2009 Sb., v platném znění,
Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 65),
Zásadám pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (TP 133),
ČSN č. 73 6056 "Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel" (příloha č. 4),
Instalaci DZ je možné provést až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení zvláštního užívání
komunikace.
Termín platnosti: po dobu povolení zvl. užívání komunikace vydané silničním správním
úřadem
DZ bude po celou dobu platnosti udržováno v čistém a nepoškozeném stavu, případné závady
musí být ihned odstraněny.
Ke dni ukončení termínu platnosti nebo důvodu zvl. užívání komunikace žadatel nebo jeho
zástupce zajistí odborné odstranění svislého i vodorovného DZ, včetně sloupku.
Toto stanovení je vydáno za účelem vyhrazení parkovacího místa pro žadatele - osobu ZTP.
Zodpovědnou osobou je žadatel – Jan Krejčí – tel.: 606 505 440

Toto stanovení nenahrazuje stanovisko, posouzení ani povolení ke zvláštnímu užívání komunikace
vydané příslušným silničním správním úřadem. Je součástí rozhodnutí zvl. užívání MK vydané
silničním správním úřadem.
Odůvodnění:
Odbor stavební úřad, silniční správní úřad Magistrátu města Chomutova, jako příslušný orgán státní
správy podle § 124 odst. 6 zákona, obdržel dne 28.2.2019 žádost žadatele, o vydání stanovení místní
úpravy provozu. Podkladem pro vydání opatření obecné povahy bylo souhlasné stanovisko Policie ČR
DI Chomutov ze dne 7.3.2019 a souhlas vlastníka komunikace ze dne 6.3.2019.
Návrh žadatele (žádost + plánek) byl vyvěšen na úřední desce MMCH dne 20.3.2019 a sejmut po 15
dnech a zároveň zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup na webových stránkách
MMCH. Námitku bylo možno podat 30 dní po vyvěšení návrhu DZ. Nikdo námitku nepodal.
Toto OOP se vydává bez návrhu, neboť toto vyhrazené parkovací místo bylo již v m1nulosti
vyhrazeno silničním správním úřadem jinému žadateli.
Poučení:
Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích nelze dle § 173 odst. 2
správního řádu podat opravný prostředek ve smyslu obecných předpisů o správním řízení.
Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a musí být vyvěšeno na úřední desce
Magistrátu města Chomutova a zveřejněno (v plném znění) také způsobem umožňujícím dálkový
přístup na stránkách www.chomutov-mesto.cz a to po dobu 15 dnů, přičemž nabývá účinnosti pátým
dnem po dni jeho vyvěšení.
OSÚ
Ing. Zita Kamišová, MBA
oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: …………………………………

Sejmuto dne: …………………………………

Příloha: 1 x plánek KRPU-46156-1/ČJ-2019-040306 ze dne 7.3.2019

Obdrží:
Jan Krejčí, Borová 5137, 430 04 Chomutov
Statutární město Chomutov, Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, DI Chomutov
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