odbor dopravy

Frýdlant 18. listopadu 2020
č. j.: PDMUFT 26416/2020/OD/Bu
sp. zn.: MUF 3750/2020/OD/Bu
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
NÁVRH STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 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 základě návrhu podaného dne 11. 11. 2020 Městem Raspenava, IČ 00263141, Fučíkova 421,
464 01 Frýdlant, po projednání návrhu s příslušným orgánem policie pod č. j. KRPL-95625-1/ČJ-2020180506-03, v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“), zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na silnici ev. č. III/2909
(ul. Novoměstská) a na místní komunikaci ul. Luhová v Raspenavě.
Předmětem návrhu je vyznačení nového svislého a vodorovného dopravního značení dle přiložené
situace.
Návrh „Stanovení místní úpravy provozu“ je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů ode dne
zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a též způsobem umožňujícím
dálkový přístup, na internetových stránkách www.mesto-frydlant.cz.
K výše uvedenému návrhu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat písemně
zdůvodněné námitky ke správnímu orgánu; ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky. Lhůta pro podání námitek či uplatnění připomínek je 30 dnů
ode dne zveřejnění návrhu.
Zmeškání úkonu nelze prominout.
Námitky či připomínky podávejte písemnou formou na Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, nám. T. G.
Masaryka 37, 464 13 Frýdlant.
Odůvodnění
Navrhovatel uvedl, že na výjezdu z ul. Luhová (za mostem) na silnici ev. č. III/2909 jsou špatné rozhledové
poměry a vozidla jezdí po silnici ev. č. III/2909 v těchto místech vysokou rychlostí a tato křižovatka není
řádně označena. Z těchto důvodů zde byly opakovaně dopravní nehody. Osazením nového dopravního
značení by se měla tato situace zlepšit. Navržená opatření byla předem dohodnuta se zástupci Policie ČR,
DI a KSS LK. Navržená místní úprava provozu má být stanovena za účelem zlepšení bezpečnosti silničního
provozu.
Návrh na stanovení místní úpravy provozu byl projednán a odsouhlasen Policií České republiky, Krajské
ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, pod č. j. KRPL-956251/ČJ-2020-180506-03.
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Městskýodbor
úřad Frýdlant,
odbor
dopravy, předkládá v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu, návrh opatření
kanceláře
úřadu
obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení.
otisk úředního razítka

Ivana Bucharová
referentka odboru dopravy
Příloha: návrh dopravního značení odsouhlasený policií
Obdrží:
• Žadatel:
Město Raspenava, IČ 00263141, Fučíkova 421, 464 01 Raspenava
(datovou schránkou)
• Dotčený orgán:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní
inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec
(datovou schránkou)
• K vyvěšení na úřední desce:
MÚ Frýdlant, OKU
(osobní předání)
• MÚ Raspenava
(datovou schránkou)
• Ostatní:
veřejnou vyhláškou
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