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Městský úřad Česká Lípa
Odbor dopravy
náměstí T. G. Masaryka č. p. 1, 470 36 Česká Lípa
VYŘIZUJE:

STANOVENÍ

Vaše žádost zn.:
Vaše žádost ze dne:
Spis. zn.:
Číslo jednací:
Oprávněná úřední osoba:
Telefon:
Počet listů dokumentu:
Počet příloh/počet listů příloh:
Datum:

07. 12. 2017
MUCL/3276/2017/OD/BK
MUCL/19799/2018
Babroa Krupičková
487 881 180, 487 885 539
3
1/1 - situace
19. 02. 2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Česká Lípa, obor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470
36 (dále jen „Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy“), rozhodující v přenesené působnosti na
základě ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v
souladu s ustanovením § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), po souhlasu Policie ČR,
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního inspektorátu Česká Lípa č. j.: KRPL117696-2/ČJ-2017-180106-06 ze dne 05. 12. 2017

stanoví
Městu Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, se sídlem
Mírová 120, 471 24 Mimoň ze dne 07. 12. 2017 místní úpravu provozu na místní – 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 místní úpravy z důvodu vyhrazeného parkovistě pro držitele průkazu ZTP.
Instalace DZ č. IP 12 se symbolem O1 dle přílohy pro vyhrazené parkovací stání, na komunikaci
bude současně provedeno vodorovné DZ č. V 10f.
Podmínky pro užití dopravních značek:
1. Dopravní značky budou provedeny v základní velikosti (viz norma ČSN EN 12899-1 – Stálé
svislé dopravní značení) a v barvě a provedení jak stanoví příloha vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Umístění svislých dopravních značek musí být provedeno v souladu s normou ČSN EN
12899-1 – Stálé svislé dopravní značení a v souladu s technickými podmínkami TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (Druhé vydání).
3. Vodorovné dopravní značení bude odpovídat TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (II. vydání) a v barvě a
provedení jak stanoví příloha vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Osazení a údržbu dopravních značek zajistí Město Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24
Mimoň, IČ 002 60 746.
5. Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení místní úpravy

silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního
provozu.
Odůvodnění:
Město Mimoň, Odbor výstavby, dopravy, zemědělství a životního prostředí, se sídlem Mírová 120,
471 24 Mimoň ze dne 07. 12. 2017 místní úpravu provozu na místní – 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 místní úpravy z důvodu vyhrazeného parkovistě pro držitele průkazu ZTP. Instalace DZ č. IP 12
se symbolem O1 de přílohy pro vyhrazené parkovací stání, na komunikaci bude současně
provedeno vodorovné DZ č. V 10f.
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikací se jedná o úpravu, ke
které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. Navrženou úpravu
odsouhlasil příslušný orgán - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Pod Holým
vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80, č. j.: KRPL-117696-2/ČJ-2017-180106-06 ze dne 05. 12.
2017.
Na základě výše uvedeného doručil Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy veřejnou vyhláškou
návrh opatření obecné povahy pro stanovení dopravního opatření pod čj.: MUCL/117615/2017ze
dne 14. 12. 2017 a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky
nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření. Ve stanovené lhůtě odbor dopravy
neobdržel žádnou připomínku nebo námitku.
Vzhledem k výše uvedenému, stanovil Městský úřad Česká Lípa, odbor dopravy místní úpravu
provozu na komunikacích tak, jak výše uvedeno.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
(ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu).
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu).
František Ondřej
Vedoucí odboru dopravy
Žadatel:
Město Mimoň, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň
Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, se sídlem Pod
Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80
Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)
Dále k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Česká Lípa, IČ: 002 60 428, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36
Městského úřadu Mimoň,, se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň
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Toto opatření obecné povahy musí být na úřední desce Městského úřadu Česká Lípa a Městského
úřadu Mimoň vyvěšeno na dobu nejméně 15 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 umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.

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.
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