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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Česká Lípa, Obor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36
(dále jen Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy) jako správní orgán oprávněný ke stanovení místní
úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č.

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplňků (dále
jen „zákon o provozu na PK“), a na základě § 171 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řádu, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)
vydává opatření obecné povahy
spočívající v
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Po předchozím písemném vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem
1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80, písemností čj.: KRPL-59409-2/ČJ-2017-180106-03 ze dne 11. 7.
2017.
stanoví
ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písmene c) zákona o provozu na PK a vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
pro místní úpravu provozu v Mimoni v tomto rozsahu:
v obci Mimoň na vjezdu do ul. Zahradní ve směru od ul. Nádražní a Okrouhlická se umístí
dopravní značení (DZ) IP 25a a IP 25b Zóna s dopravním omezením a konec zóny s dopravním
omezením DZ B 20a, nejvyšší povolená rychlost 30 km a B 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilů
nad 3.5 tun s dodatkovou tabulkou E 12 „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ“. Uvedené dopravní značení
bude doplněno na počátku ul. U Hřebčína DZ IP 10a Slepá pozemní komunikace s dodatkovou
tabulkou E 9 Druh vozidel (nákladní automobily) a E 5 Celková hmotnost 3,5t a dojde
k odstranění všech dopravních značek týkajících se vyznačení hlavních a vedlejších silnic (nově
bude platit pravidlo „pravé ruky“) s upozorněním o změně přednosti v jízdě na 3 měsíce – se
umístí dopravní omezení DZ IP 22 se symbolem DZ č. A22 a text „POZOR, změna přednosti
v jízdě“ dle zakreslení v situačním návrhu dopravního značení – Příloha č. 1, jenž je nedílnou
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součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy, pro stanovení místní úpravy provozu.
Pro provedení místní úpravy provozu se stanoví tyto podmínky:
1. DZ bude provedeno a umístěno dle TP 65 - ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH (III vydání).
2. Dopravní značení musí odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., a dopravní značky musí svými
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům,
především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona o
silničním provozu)
3. Vnitřní okraj značky svislého dopravního značení bude 0,5 až 2m od okraje vozvky nebo
chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajice). Spodní okraj
dopravní zvačky (včetně dodatkové tabulky) musí být min. 220 cm nad chodníkem.
4. Uměstění dopravní značky nesmí omezovat údržbu silnice a chodniků.
5. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat dopravní značení nebo dopravní zařízení, pokud
nedošlo k písemné dohodě se správcem komunikace o převodu dopravního značení nebo
dopravního zařízení.
Odůvodnění:
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1 , Česká Lípa, PSČ:
470 36 obdržel podnět od města Mimoň doručeného dne 20. 7. 2017 ke stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci z důvodu zajištění zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu. Ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci z důvodu zajištění zvýšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu projednal předložený návrh s Policií České republiky,
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa a se správcem předmětné
komunikace Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p. o.
K navržené úpravě se písemně kladě vyjádřil příslušný dotčený orgán - Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Dopravní inspektorát, se
sídlem Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80, písemností čj.: KRPL-59409-2/ČJ2017-180106-03 ze dne 11. 7. 2017.
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, v souladu s ustanoveními § 172 odst. 1 a § 177 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
VYZVAL formou VEŘEJNÉ VYHLÁŠKY ze dne 16. 10.2017 pod čj. MUCL98327/2017 dotčené
osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30
dnů ode dne zveřejnění návrhu na úřední desce.
Zároveň také vyzval vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s
výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, že mohou
rovněž podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky.
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy ve stanovené lhůtě neobdržel žádné připomínky nebo
námitky.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu).
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František Ondřej
vedoucí odbou
Elektronicky podepsáno

Otisk úředního razítka

Příloha:
Příloha č. 1 – situační návrh

Tento dokument musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa a MěÚ Mimoň vyvěšen na dobu 15
dnů. Pátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla
zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
Zprávu o době vyvěšení veřejné vyhlášky - opatření obecné povahy je nutno neprodleně po uplynutí
lhůty pro vyvěšení na úřední desce zaslat zpět Městskému úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy.

Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Elektronická úřední deska:
Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Rozdělovník:
Žadatel:
Městský úřad v Mimoni, odboru výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, Mírová 120, Mimoň

Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)
Dotčené orgány a organizace:
-

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa,
PSČ: 470 80 (DS)

Dále k vyvěšení na úřední desce:
-

Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy
MěÚ Mimoň
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