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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY A
VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy a občanskosprávních agend, se sídlem nám. T. G.
Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 (dále jen Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy)
obdržel od Městského úřadu Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, se
sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, dne 07. 12. 2017 podnět ke stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích – na MK ul. Letná ppč. 1530/1 k. ú. Mimoň v úseku dle návrhu dopravněinženýrského opatření (dále jen „DIO - příloha č. 1“) za účelem místní úpravy z důvodu vyhrazeného
parkovistě pro držitele průkazu ZTP.

Je navrhována místní úprava provozu 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“), na pozemní komunikaci takto:
-

-

-

-

Budou splněny podmínky, které jsou uvedeny ve stanovisku Policie ČR KŘPLK DI Česká
Lípa) stanoviskem čj.: KRPL-117696-2/ČJ-2017-180106-03 ze dne 05. 12. 2017.
Instalace DZ č. IP 12 se symbolem O1 de přílohy pro vyhrazené parkovací stání, na
komunikaci bude současně provedeno vodorovné DZ č. V 10f.
Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle předloženého návrhu DIO v souladu s TP 65
ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (aktuální
vydání) a TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (aktuální vydání).
Příloha č. 1 je nedílnou přílohou tohoto opatření obecné povahy, pro stanovení přechodné
úpravy provozu.
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)..
Umístění přechodného dopravního značení, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své
náklady, zároveň odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na
předmětné komunikaci. Žadatel je povinen zajistit odstranění dopravního značení
neprodleně po naplnění důvodu, pro který byla přechodná úprava provozu stanovena.
Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu musí být vždy
projednána s Policií ČR OŘ DI Česká Lípa a Městským úřadem Česká Lípa Odborem
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-

dopravy.
Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy
silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního
provozu.
Za osazení, umístění a údržbu dopravního značení je odpovědný žadatel: Městský úřad
Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, se sídlem Mírová 120, 471 24
Mimoň, IČ:00260746.

-

Odůvodnění:
Žadatel Městský úřad Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, se sídlem
Mírová 120, 471 24 Mimoň, dne 07. 12. 2017 podnět ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích – na MK ul. Letná ppč. 1530/1 k. ú. Mimoň v úseku dle návrhu dopravně-inženýrského opatření
(dále jen „DIO - příloha č. 1“) za účelem přechodné úpravy z důvodu vyhrazeného parkovistě pro držitele průkazu
ZTP. K navržené úpravě se písemně 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-117696-2/ČJ2017-180106-03 ze dne 05. 12. 2017.
Výzva:
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení §
61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, příslušný podle
ustanovení § 124 odst. 6 zákona o provozu na PK a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, 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“), vyzývá dotčené osoby, aby
k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode
dne zveřejnění tohoto návrhu.
Poučení:
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout.
Dle ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu se připomínky podávají v písemné podobě a musí
splňovat rámcové náležitosti podání podle § 37 správního řádu.
Zmeškání úkonu nelze prominout. Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce
písemnou plnou moc.
Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn v úplné podobě na elektronické úřední desce MěÚ
Česká Lípa (www.mucl.cz), MěÚ Mimoň. V Listinné podobě je možné do návrhu opatření obecné
povahy nahlédnou po telefonické domluvě v budově Městského úřadu Česká Lípa, Odbor dopravy,
ulice Děčínská 413, 1. patro.

František Ondřej
Vedoucí odboru dopravy
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Příloha:
Příloha č. 1 – situační návrh

Tento dokument musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa, MěÚ Mimoň vyvěšen na dobu 30
dnů. Patnáctým 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 Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, se sídlem Mírová 120, 471 24
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 (do
vlastních rukou)

Městský úřad Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, se sídlem Mírová
120, 471 24 Mimoň
Dále k vyvěšení na úřední desce:
-

Městský úřad Česká Lípa, Obor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 (zde)
Městský úřad Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, se sídlem Mírová 120, 471 24
Mimoň
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