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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK
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), obdržel podnět od Město
Mimoň, IČ: 002 60 746 se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň, který byl doručen dne 19. 089.
2018 ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnice III/26831 (směr
Vranov) v k. ú. Mimoň v obci Mimoň z důvodu existence nové zástavby v ul. Žitná a Ječná v
Mimoni a pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
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 pozemních komunikacích takto/ v tomto rozsahu:
-

Posunutí DZ č. IZ 4a „MIMOŇ“ směrem k obci Vranov o cca 100 m dle předloženého
návrhu DIO na hranici zástavby přilehlé ke komunikaci v k. ú. Mimoň v obci Mimoň.

Odůvodnění:
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ:
470 36 obdržel podnět od Město Mimoň, IČ: 002 60 746 se sídlem Mírová 120, 471 24 Mimoň,
který byl doručen dne 19. 09. 2018 ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci silnice III/26831 (směr Vranov) v k. ú. Mimoň v obci Mimoň z důvodu existence nové zástavby
v ul. Žitná a Ječná v Mimoni a pro zajištění zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
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-81562-2/ČJ-2018180106-03 ze dne 10.09.2018.
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Kladně se také vyjádřila Krajská správa silnic Libereckého kraje.
Nesouhlasíme s posunutím DZ č. IZ 4b „MIMOŇ“ směrem k Vranovu, neboť zde není souvislá
oboustranná zástavba, ale pouze jednostranná: dle TP 66 nemusí být DZ č. IZ 4a,b umístěno
vstřícně proti sobě. Stejné řešení doporučuje i 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-81562-2/ČJ-2018-180106-03 ze dne
10.09.2018
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) a MěÚ Mimoň. V listinné podobě je možné do návrhu opatření obecné
povahy nahlédnout po telefonické domluvě s oprávněnou úřední osobou v budově Městského
úřadu Česká Lípa, Odbor dopravy, ulice Děčínská 413, 1. patro.

František Ondřej
vedoucí odboru dopravy
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Tento dokument musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa a 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:
-

Město Mimoň, IČ: 002 60 746 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 (DS)

-

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizaci, IČ: 709 46 078, se sídlem České mládeže
632/32, Liberec 6, PSČ: 460 06

Dále k vyvěšení na úřední desce:
-

Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy
MěÚ Mimoň
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