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   V Liberci dne 22.04.2021  

 
počet listů: 2                                                                  počet příloh:  1                                  počet listů příloh: 2 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

NÁVRH ÚPRAVY SILNIČNÍHO PROVOZU 

 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“), jako příslušný správní úřad na 

úseku silnic II. a II. třídy, místních komunikací v obvodu rozšířené působnosti statutárního města Liberec, podle 

ust. § 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 silničním provozu“), po projednání návrhu stanovení 

místní úpravy provozu s dotčenými orgány, v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, tímto jako 

příslušný správní úřad podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, ve smyslu ust. § 61 

odst. 2 zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

zveřejňuje návrh stanovení místní úpravy provozu 

spočívající v provedení a umístění dopravního značení, v souladu s vyjádřením dotčeného orgánu, kterým je 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní 

inspektorát, a tímto orgánem schváleného návrhu dopravního značení ze dne 21.4.2021, pod č.j. KRPL-28786-

1/ČJ-2021-180506-03 (viz příloha).  

na místní komunikaci: ulice U Zoologické zahrady 

ve formě:  

 svislé dopravní značení, C 9a – Stezka pro chodce a cyklisty, C 9b – Konec stezky pro chodce a cyklisty  

 

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

námitky k tomuto návrhu opatření obecné povahy, v termínu do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední 

desce.  

 

Odůvodnění  

Magistrát města Liberec obdržel dne 24.3.2021 od statutárního města Liberec, odboru správy veřejného 

majetku, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, žádost (zn. CJ MML 063611/21) o schválení 

dopravního značení na místní komunikaci, ulice U Zoologické zahrady, z důvodu úpravy svislého dopravního 

značení – doplnění příkazových značek C 9a, C9b.  

Magistrát města Liberec předkládá v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu, návrh úpravy silničního 

provozu k umístění výše uvedeného dopravního značení. Podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu, osoby, jejichž 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou uplatnit písemné 

připomínky u správního orgánu.  

Podle ust. § 172 odst. 4 správního řádu, osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením 

obecné povahy přímo dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky u správního orgánu.  

 



 
Podle ust. § 172 odst. 5 správního řádu, 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 ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho 

zveřejnění.  

 

Příloha: schválený návrh umístění dopravního značení (podrobný výkres dopravního značení je k nahlédnutí na 

Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, Frýdlantská 183/4, Liberec 1, nebo na www.liberec.cz). 

 

 

 

 

  

 

 

Ing. Pavel Rychetský 

 vedoucí odboru dopravy 

 

 

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto opatření 

obecné povahy vyvěšeno na dobu 15 dnů na úřední desce shora označeného správního orgánu.  

 

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Liberec vyvěšeno dne: ……………………………………………  

 

 

 

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Liberec sejmuto dne:…………………………………………………. 
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