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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor, rozhodující v přenesené působnosti na základě
ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 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 komunikací“), po písemném vyjádření Policie ČR Krajského ředitelství policie Libereckého
kraje, dopravního inspektorátu Česká Lípa ze dne 02.06.2011 pod čj.: KRPL-449-44/ČJ-2011-180106

stanoví
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci při umístění 2ks svislé dopravní značky č. B 20a (30) –
Nejvyšší dovolená rychlost a 1ks odrazového zrcadla, na místní komunikaci umístěné na pozemcích p.č.
547, 942 v k.ú. Polevsko a na pozemku p.č. 1638 v k.ú. Arnultovice u Nového Boru, v místech dle přiložené
situace.
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. 30/2001 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

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. Uvedené dopravní značky budou umístěny na stávající sloupky, kde je
již umístěno DZ č. B 13 (3,5 t) – Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje
vyznačenou mez.

3.

Umístění dopravního zařízení musí být provedeno v souladu s technickými podmínkami TP 119 –
Odrazová zrcadla a v souladu s aktuálním vydáním technických podmínek TP 65 – Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích a souvisejícími předpisy.

4.

Osazení a údržbu dopravních značek a dopravního zařízení zajistí Obec Polevsko.

5.

Realizace dopravního opatření bude provedena nejpozději do 31.10.2011.

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
Odbor dopravy Městského úřadu Nový Bor obdržel dne 15.06.2011 žádost Obce Polevsko o stanovení místní
úpravy provozu na výše uvedené pozemní komunikaci při umístění dopravních značek a dopravního
zařízení, z důvodu řešení dopravní situace na zrekonstruované předmětné pozemní komunikaci a zvýšení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.
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. K navržené úpravě se písemně
kladně vyjádřil příslušný orgán - Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní
inspektorát Česká Lípa stanoviskem ze dne 02.06.2011 pod čj.: KRPL-449-44/ČJ-2011-180106.
Na základě výše uvedeného doručil odbor dopravy veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné povahy pro
stanovení dopravního opatření pod čj.: MUNO 46918/2011 OD ze dne 27.06.2011 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 odbor dopravy místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
tak, jak je na straně č. 1 tohoto opatření 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).
V Novém Boru dne 09.08.2011.

„otisk úředního razítka“

Ladislav Bahník
vedoucí oddělení správy dopravy a PK
pověřená úřední osoba

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

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

Obdrží:
- Obec Polevsko, IČ 005 25 405, č.p. 152, 471 16 Polevsko
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát, Okružní 2079, 470 80
Česká Lípa
- dotčené osoby (veřejnou vyhláškou)

