odbor dopravy

Frýdlant 8. ledna 2021
č. j.: PDMUFT 536/2021/OD/Bu
sp. zn.: MUF 3750/2020/OD/Bu-001
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán 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, dle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (déle jen „správní řád“), stanoví místní úpravu provozu na silnici ev. č. III/2909 (ul.
Novoměstská) a na místní komunikaci ul. Luhová v Raspenavě dle přiloženého schváleného návrhu.
Platnost navrhované místní úpravy provozu: trvale
Za umístění dopravního značení zodpovídá: žadatel
Dopravní značení bude umístěno a vyznačeno do: 15. 4. 2021
Podmínky pro umístění dopravního značení:
1. Dopravní značky a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat
zvláštním předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6120.
2. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle vyhlášky č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a technické podmínky
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (v aktuálním znění) a technické
podmínky TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (v aktuálním
vydání).
3. Dopravní značení bude osazeno podle přiloženého návrhu odsouhlaseného Policií České republiky,
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát,
č. j. KRPL-95625-1/ČJ-2020-180506-03.
4. Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou.
Odůvodnění
Stanovenou místní úpravou provozu má dojít ke zlepšení bezpečnosti silničního provozu v křižovatce silnice
III. třídy a místní komunikace.
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.
Dne 18. 11. 2020 Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné
povahy a vyzval k uplatnění námitek a připomínek. V souladu s § 172 odst. 1 a 5 správního řádu,
v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, lhůtu do 30 dnů
ode dne vyvěšení pro uplatnění připomínek a námitek.
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Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Frýdlant
a zveřejněno
internetových
stránkách od 18. 11. 2020 do 4. 12. 2020, a na úřední desce Městského úřadu
odbornakanceláře
úřadu
Raspenava a zveřejněno na internetových stránkách od 19. 11. 2020 do 6. 12. 2020.
V zákonem stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky, proto Městský úřad
Frýdlant, odbor dopravy, stanovuje místní úpravu provozu na pozemní komunikaci dle předloženého návrhu.
Dopravní značení je navrženo v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“,
TP 65 Technické podmínky, v aktuálním znění. Budou použity jen značky s platným atestem.
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, považuje navržené dopravní značení za stanovené.
Poučení
Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. Do
opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u Městského úřadu Frýdlant, odboru
dopravy (§ 173 odst. 1 správního řádu).
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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