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Opatření obecné povahy
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, oddělení silničního správního úřadu, 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, příslušný silniční správní úřad
na úseku místních komunikací a silnic II. a III. třídy v obvodu rozšířené působnosti Statutárního města
Ústí nad Labem v souladu ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

schvaluje
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších změn a doplňků
k umístění dopravního značení:

DZ č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“
VDZ č. V 6b „Příčná čára souvislá s nápisem STOP“
VDZ č. V 4 „Vodicí čára“

k odstranění dopravního značení: DZ č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“
v místě:

v ulici Za Válcovnou u křižovatky s ulicí Jateční v k.ú. Předlice dle přiložené situace

termín:

doba neurčitá

Odůvodnění:
Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy a majetku, zahájil správní řízení spočívající v umístění
dopravního značení na místní komunikaci v ulici Za Válcovnou u křižovatky s ulicí Jateční v k.ú. Předlice.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu se schvaluje umístění dopravního značení, které je nutné pro
vyznačení výše uvedených značek. K návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě uplatněny
žádné připomínky nebo námitky.
Poučení:
V souladu s § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Otisk úředního razítka
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Zbyněk Crkal
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