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MAGISTRÁT MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
ODBOR DOPRAVY A MAJETKU

Velká Hradební 8 PSČ 401 00, schránka 100

Vyřizuje: Ing. Lenka Chalupová
Tel. č.: 475 271 861
E-mail: lenka.chalupova@mag-ul.cz

                           R O Z H O D N U T Í
Č.j.:  MM/ODM/SÚ/24146/2015/ChalL                V Ústí nad Labem 24. 04. 2015
E.č.: 56924

Odbor dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad Labem jako příslušný silniční správní úřad 
obecního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků a podle § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), v platném znění,

rozhodl,

v souladu s ustanovením § 19 odst. 5 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn 
a doplňků, na základě žádosti žadatele, kterým je Statutární město Ústí nad Labem, zastoupené
panem Romanem Vlčkem, vedoucím oddělení správy, údržby a evidence majetku odboru dopravy a 
majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, se sídlem Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 
o označení místních komunikací:

 ul. České Mládeže, Resslova od ul. České Mládeže po slepou část, 
ul. Bezručova od ul. Resslova po ul. Palachovu včetně šikmé spojky 
dne 04. 05. 2015 od 7.00 hod. do 16.00 hod. 
(DZ bude umístěno nejpozději 27. 04. 2015)

 ul. Pasteurova, Resslova od ul. Č. Mládeže po ul. Palachova Thomayerova, U Nemocnice 
dne 05. 05. 2015 od 7.00 hod. do 16.00 hod.
(DZ bude umístěno nejpozději 28. 04. 2015)

 ul. Vojanova, V Oblouku 
dne 06. 05. 2015 od 7.00 hod. do 16.00 hod. 
(DZ bude umístěno nejpozději do 29. 04. 2015)

 ul. Žežická včetně sídliště a točny 
dne 07. 05. 2015 od 7.00 hod. do 16.00 hod.
(DZ bude umístěno nejpozději 30. 04. 2015)

 ul. Jeseninova, Truhlářova, parkoviště Nová včetně příjezdu, Kamenná od ul. Rubensova po 
ul. Kamenná, Bří. Mrštíků 
dne 11. 05. 2015 od 7.00 hod. do 16.00 hod. 
(DZ bude umístěno nejpozději 04. 05. 2015)
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 ul. Kamenná od ul. Nová k ul. Nová, ul. Nová v sídlišti 
dne 12. 05. 2015 od 7.00 hod. do 16.00 hod. 
(DZ bude umístěno nejpozději 05. 05. 2015)

 ul. Hilarova, I. Olbrachta, Obránců míru, Ondříčkova, Mošnova (včetně zadního traktu), 
Hilbertova 
dne 13. 05. 2015 od 7.00 hod. do 16.00 hod. 
(DZ bude umístěno nejpozději 06. 05. 2015)

 ul. Presslova, Sienkiewiczova, Hornická k ul. Stara, Červený vrch 
dne 14. 05. 2015 od 7.00 hod. do 16.00 hod. 
(DZ bude umístěno nejpozději 07. 05. 2015)

z důvodu veřejného zájmu, kterým je blokové čištění komunikací, dočasným zákazem stání silničních 
vozidel s časovým ohraničením a symbolem pro odtažení vozidla, osazením dopravní značky „Zákaz 
stání“, a to za dodržení těchto závazných podmínek:

1. Dočasný zákaz stání bude označen příslušnou dopravní značkou podle zákona č. 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků.

2. Přenosná dopravní značka „Zákaz stání“ musí být na dotčeném úseku komunikace umístěna 
nejméně jeden týden předem a v souladu se stanovením přechodného dopravního značení 
vydaného pod č.j. MM/ODM/SÚ/29/2015/2/CrkaZ dne 06. 01. 2015odborem dopravy a 
majetku Magistrátu města Ústí nad Labem. Na předmětné značce musí být uvedeno, pro které 
dny (popř. hodiny) tento zákaz platí.

3. V případě neuposlechnutí tohoto rozhodnutí je vlastník místní komunikace oprávněn odstranit 
silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele, a to v souladu s ustanovením § 19 odst. 6 
zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků, pokud 
provozovatel silničního vozidla neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby silniční 
vozidlo odstranil včas sám.
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Poučení:

Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o označení komunikace dočasným zákazem stání musí být provedeno 
nejméně týden před dnem dočasného zákazu stání, se na řízení silničního správního úřadu, v souladu 
s ustanovením § 19 odst. 5 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění změn a doplňků, 
v tomto případě nevztahují obecné předpisy o správním řízení (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád), a 
nelze se tedy proti tomuto rozhodnutí odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Dalibor Dařílek, v.r.
vedoucí odboru

Za správnost vyhotovení:
Ing. Lenka Chalupová

Účastníci řízení: 
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a evidence 
majetku – Pavel Novák

Na vědomí:
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku – oddělení správy, údržby a evidence 
majetku - odtahy
Policie ČR – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor vnější   služby - Dopravní 
inspektorát Ústí nad Labem
Městská policie Ústí nad Labem
AVE CZ Ústí nad Labem s.r.o.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 
Městský obvod Ústí nad Labem - město
Městský obvod Ústí nad Labem - Neštěmice
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
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