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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy rozhodující v přenesené působnosti na základě § 61 odst.
1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 171
a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona po písemném vyjádření Policie
České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa,
dopravního inspektorátu, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa, ze dne 21.06.2017 pod
čj.: KRPL-59240-2/ČJ-2017-180106-03

stanoví
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci, na místní komunikaci na pozemku p. č. 890 v k. ú.
Polevsko, v místě u objektu č. p. 137 v Polevsku, z důvodu osazení Zákazové značky č. B 29 –
Zákaz stání.

-2Podmínky 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 Ministerstva
dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
v platném znění.

2.

Umístění 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.

3.

Dopravní značení na předmětných pozemních komunikacích bude provedeno tak, jak je
uvedeno ve vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého
kraje, Územního odboru Česká Lípa, dopravního inspektorátu, Pod Holým vrchem 1734/14,
470 80 Česká Lípa, ze dne 21.06.2017, čj.: KRPL-59240-2/ČJ-2017-180106-03.

4.

Osazení dopravního zařízení bude provedeno oprávněnou osobou – firmou, zabývající
se osazováním dopravního značení.

5.

Osazení, snesení a údržbu dopravních značek zajistí obec Polevsko, IČ: 005 25 405, se
sídlem Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko.

6.

Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor si vyhrazuje právo toto stanovení místní úpravy
silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního
provozu.

ODŮVODNĚNÍ
Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy obdržel dne 26.06.2017 návrh obce Polevsko, IČ:
005 25 405, se sídlem Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko na stanovení místní úpravy provozu na
výše uvedené pozemní komunikaci při umístění dopravních značek, z důvodu řešení dopravní
situace v uvedeném úseku místní komunikace a zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
Ve smyslu § 77 odst. 1 zákona se jedná o úpravu, ke které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření
příslušného orgánu Policie ČR. K navržené úpravě se písemně kladně vyjádřil příslušný orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa,
dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa, stanoviskem ze dne
21.06.2017, č.j.: KRPL-59240-2/ČJ-2017-180106-03.
Na základě výše uvedeného doručil Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy veřejnou vyhláškou
návrh opatření obecné povahy pro stanovení dopravního opatření pod čj.: MUNO 33445/2017 OD
ze dne 07.07.2017 a vyzval dotčené osoby aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo
námitky nejpozději do 30dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření. Ve stanovené lhůtě Městský úřad
Nový Bor, Odbor dopravy neobdržel žádnou připomínku nebo námitku.

-3Vzhledem k výše uvedenému stanovil Městský úřad Nový Bor, Odbor dopravy místní úpravu
provozu na pozemních komunikacích tak, jak je výše uvedeno.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
(§ 173 odst. 1 správního řádu).
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
V Novém Boru 29.08.2017

Mgr. Ladislav Bahník, v. r.
vedoucí oddělení správy dopravy a PK
oprávněná úřední osoba

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Nový
Bor a Obecního úřadu Polevsko.

Vyvěšeno dne: ...................................................

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

Současně potvrzujeme, že písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti: ……………………

-4Rozdělovník
Žadatel
obec Polevsko, IČ: 005 25 405, se sídlem Polevsko č. p. 152, 471 16 Polevsko.
Dotčený orgán
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa,
Dopravní inspektorát, Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa
Dotčené osoby
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu oznamuje Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor toto
opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského
úřadu Nový Bor a Obecního úřadu Polevsko. Současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

Přílohy: 1 list

