odbor dopravy

Frýdlant 7. prosince 2020
č. j.: PDMUFT 28212/2020/OD/Bu
sp. zn.: MUF 3982/2020/OD/Bu
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
NÁVRH STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, jako správní orgán příslušný 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 podaného dne 30. 11. 2020 Městem Nové Město
pod Smrkem, IČ 00263036, Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem, dle ustanovení § 172 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (déle jen „správní řád“), oznamuje návrh
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Plovárenská v Novém Městě pod Smrkem.
Předmětem návrhu je umístění svislé dopravní značky č. B29 „zákaz státní“ pro oba směry jízdy (jedná se
o slepou pozemní komunikaci). Alternativou je umístění svislých dopravních značek č. IZ8a „Zóna
s dopravním omezením“ + IZ8b „Konec zóny s dopravním omezením“, se symbolem značky č. B29.
Platnost navrhované místní úpravy provozu: trvale
Odůvodnění
Z důvodu nežádoucího parkování vozidel návštěvníků koupaliště a Singltreku navrhuje vlastník komunikaci
zakázat stání na této slepé pozemní komunikaci. V těsné blízkosti se nachází veřejné parkoviště přímo určené
návštěvníkům Singltreku a koupaliště.
Návrh na stanovení místní úpravy provozu byl projednán a 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.
Výzva
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, s odkazem na
ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu, vyzývá dotčené osoby, aby k tomuto opatření obecné povahy
podávaly připomínky nebo námitky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
Poučení
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 návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky. Vlastníci nemovitostí,
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné 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. Podání námitek či připomínek musí splňovat náležitosti podání
podle ustanovení § 37 správního řádu. Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou
plnou moc.
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Námitky či připomínky podávejte písemnou formou na Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy,
nám. T.odbor
G. Masaryka
37, 464
13 Frýdlant.
kanceláře
úřadu
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
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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