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NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

V E Ř E J N O U   V Y H L Á Š K O U 
 

 

Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/14 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „KÚ LK“), jako 
správní orgán příslušný podle ust. § 124 odst. 4 písm. b) 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 pozemních komunikacích“), ke stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích podle ust. § 61 zákona o provozu na pozemních 

komunikacích na silnicích I. třídy, na základě žádosti ze dne 30.08.2021 podané Ředitelstvím 
silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle, zastoupené m 

organizační složkou Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 
1310, 460 55 Liberec, IČO: 65993390 a na základě plné moci ze dne 04.08.2017 zastoupeném 
Ing. Markem Zikmundem, IČO 65624157, se sídlem Duhová 1181/2, 460 06 Liberec 6 (dále 

jen „žadatel“) o stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ust. § 77 
odst. 1 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích na silnici I/14 v úseku Liberec 

– Zelené údolí v silničním km cca 1,5 (dále jen „dotčený úsek silnice I/14“), spočívajíc í 
v úpravě svislého dopravního značení (dále jen „SDZ“), a to v doplnění SDZ č. B20a „50“ 
(„Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/hod“), SDZ č.A23 („Kolona“) a SDZ E7b („Směrová 

šipka pro odbočení“), dle dopravně inženýrského opatření, které tvoří přílohu č. 1 tohoto 
návrhu opatření obecné povahy. Cílem místní úpravy je zvýšení bezpečnosti silničního 
provozu na dotčeném úseku silnice I/14. V daném případě podnět směřuje k vydání opatření 

obecné povahy podle ust. § 171 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“). 

 
Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu se navrhuje stanovení místní úpravy 

provozu na pozemní komunikaci v dotčeném úseku silnice I/14. Jedná se o umístění 

SDZ  č. B20a „50“ („Nejvyšší dovolená rychlost 50 km/hod),dále SDZ č. A23 („Kolona“) 

a SDZ č. E7b („Směrová šipka pro odbočení“) do prostoru odbočovacího pruhu na 

Liberec - Rochlice při pravé straně vozovky na konci vodorovného dopravního značení 

V2a („Podélná čára přerušovaná“).  Umístění a provedení SDZ by mělo být realizováno 

podle návrhu dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které tvoří přílohu č. 

1 tohoto návrhu opatření obecné povahy. 
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                                                      O d ů v o d n ě n í 

KÚ LK obdržel dne 30.08.2021 od žadatele žádost o stanovení místní úpravy provozu 
v dotčeném úseku silnice I/14. KÚ LK navrhuje stanovení místní úpravy provozu na dotčeném 

úseku silnice I/14, která spočívá v doplnění SDZ podle schváleného DIO, které tvoří přílohu 
č. 1 tohoto návrhu opatření obecné povahy.  

KÚ LK se na základě návrhu žadatele domnívá, že navrhované doplnění stávajíc ího 
dopravního značení je důvodné, protože povede ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. 

 

V ý z v a 
 

KÚ LK v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 177 odst. 1 správního 
řádu, vyzývá dotčené osoby, aby k tomuto návrhu opatření obecné povahy podávaly 

připomínky nebo námitky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.  

 
P o u č e n í 

 

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 dotčena, mohou rovněž podat proti návrhu 
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů 

ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Připomínky se podávají v písemné 
podobě a musí splňovat rámcové náležitosti podání podle ust. § 37 správního řádu. 
  

Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.  
 

Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn v úplné podobě na elektronické úřední desce shora 
označeného správního orgánu KÚ LK. V listinné podobě je možné do návrhu opatření obecné 

povahy nahlédnout na KÚ LK (16. patro, kancelář č. 1618, v pondělí a středu od 8 - 17 hodin, 
v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě s Bc. Dominikou Frömelovou, DiS., tel. 

485 226 279). 
 

 
 
 

 
 

JUDr. Jiří Němec 

zástupce ředitele krajského úřadu pro agendu státní správy 
 

   

Příloha:    
 

1) Návrh DIO  

 
 
Rozdělovník: 

- Ing. Marek Zikmund, IČO 65624157, Duhová 1181/2, 460 06 Liberec VI. – Rochlice 
(datovou schránkou). 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby 
dopravní policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 (datovou schránkou).  
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Dále k vyvěšení na úřední desce: 

- Magistrát města Liberec, IČO: 00262978, se náměstí. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 
(datovou schránkou). 
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Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude 
tento návrh opatření obecné povahy vyvěšen na úřední desce shora označeného správního 
orgánu. 

Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato 
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 

odst. 2 správního řádu. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ....................                                                                   Sejmuto dne: .................... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu opatření obecné povahy. 
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