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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 16.12.2011 pod čj.: KRPL-449-129/ČJ-2011-180106

s t a n o v í

místní úpravu provozu na pozemní komunikaci při umístění 1 ks svislé dopravní značky č. P 7 - Přednost 
protijedoucích vozidel a 1 ks svislé dopravní značky č. P 8 – Přednost před protijedoucími vozidly, na 
silnici III. třídy číslo 26320 v Polevsku, 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. 

3. Osazení a údržbu dopravních značek zajistí Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 
organizace, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6.






