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   V Liberci dne 09.02.2021  

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Návrh úpravy silničního provozu 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, podle ust. § 124, odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 

pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), příslušný správní úřad na úseku silnic II. a III. třídy, místních 

komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti statutárního města 

Liberec v souladu s ust. § 172, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“), 

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu, 

dle ust. § 77, odst. 1, písm. c), odst. 5 zákona o silničním provozu, která spočívá v umístění 

dopravní značky:   B28 „Zákaz zastavení“, E8 „úsek platnosti“, E13 „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ MAX. 15 MIN“ 

v místě:         místní komunikaci (parkoviště) u č.p. 1005/57 v ulici Na Pískovně, na části pozemku 

                              p.č. 1378/26 v katastrálním území Ruprechtice – dle situace 

V souladu s ust. § 172, odst. 4 a 5 správního řádu vyzýváme oprávněné osoby k podání připomínky nebo 

námitky k tomuto návrhu opatření, v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.  

Odůvodnění: 
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, obdržel dne 3.2.2021 žádost statutárního města Liberec, odboru správy 

veřejného majetku, o schválení dopravního značení, spočívající v omezení parkování na místní komunikaci 

(parkovišti) u č.p. 1005/57 v ulici Na Pískovně – na části pozemku p.č. 1378/26 v katastrálním území 

Ruprechtice – dle situace. Umístěním dopravního značení: B28 „Zákaz zastavení“, E8 „úsek platnosti“, 

E13 „MIMO ZÁSOBOVÁNÍ MAX. 15 MIN“, bude znemožněno neoprávněné parkování vozidel, která brání 

jedinému přístupu do budovy č.p. 1005/57. V tomto objektu je sídlo společnosti Art Scale Ditribution s.r.o., 

které není umožněna vykládka a nakládka zboží a zásilek. Neoprávněné státní jiných vozidel snižuje kapacity 

pro potřeby objektu a ohrožuje jeho funkčnost. Zajištění řádného fungování provozu objektu je nutné považovat 

za oprávněný zájem. Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, předkládá v souladu 

s ust. § 172, odst. 1 správní řád návrh úpravy silničního provozu k umístění výše uvedeného dopravního 

značení.  

 
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou 

být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky v termínu do 30 dnů ode 

dne zveřejnění.  

 
Návrh úpravy silničního provozu je vyvěšen na dobu 15 dnů.  

 

 

 Ing. Pavel Rychetský 

vedoucí odboru dopravy 
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Na úřední desce Magistrátu města Liberec   v y v ě š e n o   dne:    ……………………………………. 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Liberec    s e j m u t o   dne:            ………….……………………….. 
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