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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

  STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU  
 
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 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 ze dne 30. 11. 2020 podaného Městem Nové Město 
pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, po předchozím písemném 
vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, 
dopravní inspektorát, ze dne 4. 12. 2020, č. j. KRPL-103441-1/ČJ-2020-180506-03,  podle ustanovení § 77 
odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci 
v Novém Městě pod Smrkem, ul. Plovárenská, takto:   

Rozsah: Na místní komunikaci bude umístěna svislá dopravní značka č. B29 „Zákaz stání“ pro oba směry 
jízdy (jedná se o slepou pozemní komunikaci). Alternativně je možné umístit svislé dopravní značky č. IZ8a 
„Zóna s dopravním omezením“ + č. IZ8b „Konec zóny s dopravním omezením“, se symbolem značky č. 
B29. Návrh byl odsouhlasen Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní 
odbor Liberec, dopravní inspektorát, dne 4. 12. 2020 pod č. j. KRPL-103441-1/ČJ-2020-180506-03                   
(v příloze).  

Termín realizace: r. 2021 

Platnost navrhované místní úpravy provozu: trvale 

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).  

3.   Dopravní značení bude osazeno a vyznačeno dle předloženého a odsouhlaseného návrhu.  

4.   Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou.  

5.   Za splnění podmínek tohoto stanovení místní úpravy provozu zodpovídá žadatel.  

Odůvodnění 

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6  zákona 
o provozu ke stanovení místní a přechodné provozu na pozemních komunikacích, podle ustanovení § 61 
zákona o provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 
komunikacích, obdržel dne 30. 11. 2020 od Města Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 
463 65 Nové Město pod Smrkem, podnět ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci, podle 
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu, na místní komunikaci ul. Plovárenská v Novém Městě 
pod Smrkem. V daném případě se místní úprava provozu na pozemních komunikacích stanoví opatřením 
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obecné povahy podle ustanovení § 171 správního řádu, a to za použití ustanovení  § 173 odst. 1 správního 
řádu i ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu. 
Návrh opatření obecné povahy byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu projednán                       
s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, Územním 
odborem Liberec, dopravním inspektorátem, který vydal písemný souhlas dne 4. 12. 2020 pod č. j. KRPL-
103441-1/ČJ-2020-180506-03. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán doručil 
veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu, kterou vyvěsil na své úřední desce, a vyzval 
dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. Návrh opatření obecné povahy 
byl vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Frýdlant od 7. 12. 2020 do 23. 12. 2020, a na úřední desce 
Městského úřadu Nové Město pod Smrkem od 8. 12. 2020 do 30. 12. 2020, přičemž nikdo neuplatnil žádné 
připomínky či námitky. 
Důvodem  provedení místní úpravy provozu na místní komunikaci je zakázat nežádoucí parkování vozidel 
návštěvníků koupaliště a Singltreku na této slepé pozemní komunikaci. V těsné blízkosti se nachází veřejné 
parkoviště přímo určené návštěvníkům koupaliště a Singltreku.  Městský úřad Frýdlant postupoval podle 
části šesté správního řádu, která upravuje postup při vydávání opatření obecné povahy, a také podle 
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c), odst. 3, 5 zákona o provozu. Přitom došel k závěru, že navržená místní 
úprava provozu na pozemních komunikacích, ve shora specifikovaném rozsahu, je důvodná, proto nezbylo 
než vydat toto opatření obecné povahy. 

Poučení 

Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný 
prostředek (ustanovení § 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 (ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu).  
 
otisk úředního razítka        
        
 
 
 
                                                                                   
Ivana Bucharová 
referentka odboru dopravy 
 
Obdrží: 

Žadatel: 
• Město Nové Město pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem 
(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 
(osobní předání) 
• MÚ Nové Město pod Smrkem 
(datovou schránkou) 

Příloha: návrh na stanovení místní úpravy provozu odsouhlasený policií 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant                     
a Městského úřadu Nové Město pod Smrkem, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na 
internetových stránkách. 
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky 
Městského úřadu Frýdlant.  
 
 
Na úřední desce   v y v ě š e n o   dne:   …………………………… 
 
 
 
Z úřední desky   s e j m u t o   dne:        …………………………… 
 
 
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.   
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