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   V Liberci dne 19.07.2021  

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

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 

 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), příslušný správní úřad ke stanovení místní 

úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových 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 (zákon o silničním provozu), ve znění 

pozdějších předpisů, a ust. § 173, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „správní řád“), 

OZNAMUJE 

v souladu s ust. § 77, odst. 1, písm. c) zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou 

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání s dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec (dle ust. § 77, odst. 3 zákona 

o silničním provozu), ze dne 14.4.2021 pod č.j. KRPL-28254-1/ČJ-2021-180506-03, které je součástí tohoto 

stanovení, 

stanovení místní úpravy provozu  

Která spočívá v umístění 2 ks svislé dopravní značky B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod“ 

na místní komunikaci ulici Horská – dle situace 

 

Odůvodnění: 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, obdržel dne 28.4.2021 žádost statutárního města Liberec. Odboru 

správy veřejného majetku o schválení dopravního značení, spočívající v umístění dopravního značení 2 ks 

„B20a „Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/hod“– dle situace. Umístění dopravního značení vyplynulo 

z dopravního posouzení vypracovaného společností MDI plan s.r.o., Ing. Miroslavem Beldou, specializovaným 

inženýrem v oboru dopravních staveb. Vzhledem ke značnému podélnému sklonu komunikace ulice Jedlová 

dochází při vyjíždění do ul. Horská k zastavení vozidel až na horizontu a zastavená vozidla zasahují až do 

jízdního pruhu. Jelikož není místní komunikace ulice Horská dle stávajícího SDZ nijak omezena, tj. 50 km/hod, 

dochází k nedostatečnému rozhledu v křižovatce. Rozhledové poměry na 30 km/hod, jsou vyhovující a z tohoto 

důvodu vyplynula nutnost osadit v ulici Horská před křižovatkou s ulicí Jedlovou dopravní značení omezující 

rychlost na nejvyšší dovolenou rychlost 30 km/hod. tato úprava odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost 

a plynulost provozu na pozemních komunikacích. V souladu s ust. § 173, odst. 1 správního řádu byl oznámen 

návrh na umístění dopravního značení, které je nutné pro vyznačení povoleného vyhrazeného stání. K návrhu 

úpravy místního provozu nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné připomínky nebo námitky. 

 
Stanovení místní úpravy silničního provozu je vyvěšeno na dobu 15 dnů.  
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Poučení: 

Podle ust. § 173, odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ust. 

§ 174, odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení 

o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy 

nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.  

 

 

 

 Ing. Pavel Rychetský 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

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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