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M!stsk! ú"ad Rumburk 
t!ída 9. kv#tna 1366/48, 408 01 Rumburk 

odbor stavební ú!ad – úsek silni#ní správní ú"ad   
"j. OSÚ-SSÚ/30745-21/4321-2021/Tu             zpracovatel: Ing. N. Turková                                datum: 06.08.2021 

  
O P A T$E N Í  O B E C N É  P O V A H Y    

M#stsk! ú!ad Rumburk, odbor stavební ú!ad – úsek silni"ní správní ú!ad, jako p!íslu"n! orgán státní 
správy ve v#cech stanovení místní a p!echodné úpravy provozu na silnici II. a III. t!ídy, místní 
komunikaci a na ve!ejn# p!ístupné ú"elové komunikaci a u#ití za!ízení pro provozní informace na 
silnici II. a III. t!ídy, místní komunikace a ve!ejn# p!ístupné ú"elové komunikaci, v souladu s 
ustanovením § 124 odst. 6 zákona ". 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o 
zm#nách n#kter!ch zákon$ (zákon o silni"ním provozu), v platném zn#ní, v souladu s ustanovením § 
77 odst. 1 písm. c) tého# zákona a v souladu s ustanovením zákona ". 500/2004 Sb., správní !ád, ve 
zn#ní pozd#j"ích p!edpis$ (dále jen „správní !ád“) 

stanovuje p"echodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích 
spo#ívající v 

osazení p!echodného dopravního zna"ení "i za!ízení: 

- dle p"ílohy #. 1-6  

 
v lokalit#:  silnice II/265, II/266, II/267, III/2657, III/26510, III/2675 v pr%tahu obcemi na 
   trase závodu, tj. start Rumburk & Ji"íkov & "luknov & Lipová &  
   Lobendava & Dolní Poustevna & Vilémov & Mikulá#ovice & "luknov &  
   Staré K"e#any & cíl Rumburk   
   místní komunikace v obci Rumburk v prostoru startu a cíle a I. okruhu 

dopravní opat!ení:   p"echodného zú$ení vozovky na jeden jízdní pruh o minimální #í"ce 
   3,0 po dobu pr%jezdu pelotonu cyklistického závodu 
   úplné omezení provozu v exponovan!ch místech a v prostoru startu a 
   cíle   

v rámci akce:   cyklistick! závod „Tour de Zele'ák 2021“ 

termín platnosti: dne 04. zá"í 2021    

za dodr#ení t#chto podmínek: 

1) K ozna"ení místa dle p!ílohy ". 1-6 bude pou#ito reflexních dopravních zna"ek (min t!ídy R2) 
v základních velikostech. K ozna"ení pracovního místa nesmí b!t pou#ito ne"itelného "i jinak 
po"kozeného dopravního zna"ení, zna"ky a zábrany musí b!t zaji"t#ny proti posunutí vlivem 
pov#trnostní situace. 

2) Rozm#ry a provedení dopravních zna"ek "i dopravního za!ízení musí b!t v souladu 
s Vyhlá"kou ". 294/2015 Sb., kterou se provád#jí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích, v platném zn#ní, dále v souladu s %SN EN 12899-1 a v souladu s TP 66 – 
Zásady pro ozna"ování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

3) P!echodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu konání v!"e uvedené sportovní akce 
a po jejím ukon"ení bude p!echodné dopravní zna"ení neprodlen# odstran#no. 

4) V!robu, osazení, pr$b##nou údr#bu a následné odstran#ní p!edm#tného p!echodného 
dopravního zna"ení "i za!ízení zaji"&uje na své náklady #adatel., Osazení bude provedeno 
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nejd!íve po nabytí ú"innosti tohoto Opat!ení obecné povahy, ale pouze v termínu dle 
p!edchozího bodu. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silni#ním provozu nab!vá toto Opat"ení obecné 
povahy pát!m dnem po vyv!#ení. 

 

Od$vodn#ní: 

M#stsk! ú!ad Rumburk, odbor stavební ú!ad – úsek silni"ní správní ú!ad, jako p!íslu"n! orgán státní 
správy ve v#cech stanovení místní a p!echodné úpravy provozu na silnici II. a III. t!ídy, místní 
komunikaci a na ve!ejn# p!ístupné ú"elové komunikaci a u#ití za!ízení pro provozní informace na 
silnici II. a III. t!ídy, místní komunikace a ve!ejn# p!ístupné ú"elové komunikaci, obdr#el podn#t 
zapsaného spolku Mandavan, I% 037 32 363, se sídlem ve Varnsdorfu, Studánka "p. 334, ke 
stanovení p!echodné úpravy dopravního zna"ení na pozemní komunikaci nebo u#ití za!ízení pro 
provozní informace, v"etn# situa"ního snímku se zákresem místa umíst#ní navrhovaného 
p!echodného dopravního zna"ení "i za!ízení v rámci po#adované p!echodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích – silnice II a III t!ídy v pr$tahu obcemi na trase závodu, tj. start Rumburk ' 
Ji!íkov ' $luknov ' Lipová ' Lobendava ' Dolní Poustevna ' Vilémov ' Mikulá"ovice ' 
$luknov ' Staré K!e"any ' cíl Rumburk, místní komunikace v obci Rumburk v prostoru startu a cíle 
a I. okruhu. 

Na základ# tohoto podn#tu byl vystaven návrh na stanovení p!echodné úpravy provozu v dané lokalit# 
spo"ívající v umíst#ní p!echodného dopravního zna"ení "i za!ízení na silnicích II a III t!ídy v pr$tahu 
obcemi na trase závodu, tj. start Rumburk ' Ji!íkov ' $luknov ' Lipová ' Lobendava ' Dolní 
Poustevna ' Vilémov ' Mikulá"ovice ' $luknov ' Staré K!e"any ' cíl Rumburk, místní 
komunikace v obci Rumburk v prostoru startu a cíle a I. okruhu. Dopravní opat!ení budou realizována 
v souvislosti s konáním cyklistického závodu Tour de Zele(ák dne 04.09.2021   

Návrh na stanovení p!echodném úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnice II a III t!ídy 
v pr$tahu obcemi na trase závodu, tj. , tj. start Rumburk ' Ji!íkov ' $luknov ' Lipová ' Lobendava 
' Dolní Poustevna ' Vilémov ' Mikulá"ovice ' $luknov ' Staré K!e"any ' cíl Rumburk , místní 
komunikace v obci Rumburk v prostoru startu a cíle a I. okruhu, v souvislosti s konáním cyklistického 
závodu Tour de Zele(ák dne 05.09.2020 byl v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 a zákona o 
silni"ním provozu projednán s p!íslu"n!mi dot"en!mi orgány, tj. Krajsk!m !editelstvím policie 
Ústeckého kraje, Územním odborem D#"ín, dopravním inspektorátem, je# návrh na umíst#ní 
p!echodného dopravního zna"ení "i za!ízení dne 15.07.2021 pod "j. KRPU-120955-1/%J-2021-
040206 a M#stem Rumburk, M#stem Ji!íkov, M#stem $luknov, Obcí Lipová, Obcí Lobendava, 
M#stem Dolní Poustevna, Obcí Vilémov, M#stem Mikulá"ovice, Obcí Staré K!e"any. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silni"ním provozu nedoru"oval zdej"í ú!ad návrh 
Opat!ení obecné povahy – návrh na stanovení p!echodné úpravy provozu na pozemních 
komunikacích zve!ejn#ním na ú!edních deskách p!íslu"n!ch ú!ad$ a ani nevyz!val dot"ené osoby 
k podávání námitek nebo p!ipomínek. 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 1 správního !ádu a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. 
c) a odst. 5) zákona o silni"ním provozu se tímto stanovuje p!echodná úprava provozu na pozemních 
komunikacích – silnice II a III t!ídy v pr$tahu obcemi na trase závodu, tj. start Rumburk ' Ji!íkov ' 
$luknov ' Lipová ' Lobendava ' Dolní Poustevna ' Vilémov ' Mikulá"ovice ' $luknov ' Staré 
K!e"any ' cíl Rumburk, místní komunikace v obci Rumburk v prostoru startu a cíle a I. okruhu, 
spo"ívající v umíst#ní p!echodného dopravního zna"ení "i za!ízení dle shora uvedené specifikace. 

 

Pou"ení: 

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního !ádu toto Opat!ení obecné povahy vyv#"eno na 
ú!ední desce po dobu 15 dn$ na ú!ední desce M#stského ú!adu Rumburk a na ú!ední desce 
M#stského ú!ad Ji!íkov, M#stského ú!adu $luknov, Obecního ú!adu Lipová, Obecního ú!adu 
Lobendava, M#stského ú!adu Dolní Poustevna, Obecního ú!adu Vilémov, M#stského ú!adu 
Mikulá"ovice, Obecního ú!adu Staré K!e"any a sou"asn# zve!ejn#n zp$sobem umo#(ujícím dálkov! 
p!ístup. 

V souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního !ádu nelze proti opat!ení obecné povahy podat 
opravn! prost!edek. 
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Soulad opat!ení obecné povahy s právními p!edpisy lze posoudit v p!ezkumném !ízení. Usnesení o 
zahájení p!ezkumného !ízení lze vydat do 3 let od ú"innosti opat!ení. Ú"inky rozhodnutí 
v p!ezkumném !ízení nastávají ode dne jeho právní moci (§174 odst. 2 správního !ádu). 

 
 
 
 
 
 
Ing. Nikola Turková, v. r.   
oprávn#ná ú!ední osoba 
odbor stavební ú!ad – úsek silni"ní správní ú!ad   
M#stsk! ú!ad Rumburk 
 
 
 
 
P"íloha: situa"ní plánek se zákresem umíst#ním p!edm#tného dopravního zna"ení  

 

 

 

 

 

 

 

Na ú!ední desce p!íslu"ného ú!adu, 
(razítko, podpis orgánu, kter! potvrzuje vyv#"ení a sejmutí oznámení) 
 
 
  
 
 
 
 
          
v y v # " e n o   dne:    …………………    s e j m u t o   dne:         …………………. 
 
 
 
 
 
 

Na elektronické ú!ední desce p!íslu"ného ú!adu, 
(razítko, podpis orgánu, kter! potvrzuje vyv#"ení a sejmutí oznámení) 
 
 
  
 
 
          
v y v # " e n o   dne:    …………………    s e j m u t o   dne:         …………………. 
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Na ú"ední desce vyv!sí:   

- M#stsk! ú!ad Rumburk, T!. 9. kv#tna 1366/48, 408 01 Rumburk (termín vyv#"ení na této 
desce je rozhodn! z hlediska !ádného doru"ení p!edm#tného návrhu opat!ení obecné 
povahy) 

- M#stsk! ú!ad Dolní Poustevna, Dolní Poustevna, Vilémovská 77 

- M#stsk! ú!ad Ji!íkov, 407 53 Ji!íkov, Nám#stí 464 

- Obecní ú!ad Lipová, 407 81 Lipová, Lipová "p. 422 

- Obecní ú!ad Lobendava, 407 84 Lobendava, Lobendava "p. 271 

- M#stsk! ú!ad Mikulá"ovice, 407 79 Mikulá"ovice, Mikulá"ovice "p. 1007  

- Obecní ú!ad Staré K!e"any, 407 61 Staré K!e"any, Staré K!e"any "p. 38 

- M#stsk! ú!ad $luknov, 407 77 $luknov, nám#stí Míru 1   

- Obecní ú!ad Vilémov, 407 80 Vilémov, Vilémov "p. 172  

 

Po nabytí ú#innosti obdr$í: 

- MandaOne z. s., Studánka 334, 407 52 Varnsdorf 

 

Dot#en! orgán: 

- Krajské !editelství Policie Ústeckého kraje, Územní odbor D#"ín, dopravní inspektorát, 
Husovo nám#stí 111/16, 405 58 D#"ín 1 

- Ústeck! kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (doru"í se na: Správa a údr!ba 
silnice Ústeckého kraje, p!ísp"vková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, provoz D"#ín, 
Krokova 1439/16) 

- M#sto Dolní Poustevna, Dolní Poustevna, Vilémovská 77 

- M#sto Ji!íkov, 407 53 Ji!íkov, Nám#stí 464 

- Obec Lipová, 407 81 Lipová, Lipová "p. 422 

- Obec Lobendava, 407 84 Lobendava, Lobendava "p. 271 

- M#sto Rumburk, 408 01 Rumburk, T!. 9. kv#tna 1366/48  

- Obec Staré K!e"any, 407 61 Staré K!e"any, Staré K!e"any "p. 38 

- M#sto Mikulá"ovice, 407 79 Mikulá"ovice, Mikulá"ovice "p. 1007 

- M#sto $luknov, 407 77 $luknov, nám#stí Míru 1   

- Obec Vilémov, 407 80 Vilémov, Vilémov "p. 172  
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ŠLUKNOV  IS11b 



CYKLISTICKÝ ZÁVOD  
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 

POUZE NA DOBU ZÁVODU

CYKLISTICKÝ
ZÁVOD
ZÁVODNÍCÍ 
V PROTISMĚRU

POŘADATELSKÁ
SLUŽBA  43x

CELKEM POČET NA STANOVIŠTÍCH


