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   V Liberci dne 02.08.2022  

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

 

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, 

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 19.07.2022 pod č.j. KRPL-71050-

2/ČJ-2022-180506-03 (viz příloha) 

na místních komunikací: ulice Nad Školou,  Hrabětická, Janovská 

ve formě:  

 ul. Nad Školou – U Pivovaru: osazení IZ 8a „30“ – Zóna s dopravním omezením, IZ 8b „30“ – Konec 

zóny s dopravním omezením 

 ul. Nad Školou -  před sídlištěm: osazení IZ 8a „30“ – Zóna s dopravním omezením, IZ 8b „30“ – 

Konec zóny s dopravním omezením 

 ul. Hrabětická: přesunutí IZ 8a „30“ – Zóna s dopravním omezením, IZ 8b „30“ – Konec zóny 

s dopravním omezením 

 ul. Janovská u č.p. 151: odstranění IZ 8a „30“ – Zóna s dopravním omezením, IZ 8b „30“ – Konec 

zóny s dopravním omezením 

 ul. Janovská u silnice I/14 – bez úpravy 

v rámci akce: „OPRAVA KOMUNIKACE A CHODNÍK V UL. NAD ŠKOLOU, ÚSEK VRÁTNICE – 

MOSTNÍ OBJEKT, LIBEREC 30 – VRATISLAVICE NAD NISOU“ 

 

Odůvodnění: 
Magistrát města Liberec obdržel dne 01.06.2022 od Statutárního města Liberec, IČ: 262978, nám. Dr. E. Beneše 

1, 460 59 Liberec I – Staré Město, kterého zastupuje INVESTING CZ spol s r. o., IČ: 25036751, Štefánikovo 

nám. 780/5, 460 01 Liberec 1 o schválení dopravního značení na místních komunikací ulice Nad Školou, 

Hrabětická, Janovská z důvodu sjednocení dopravního režimu v řešeném území. Stávající hranice Zóny 30 (IZ 

8a,b) bude upravena dle přiloženého situačního výkresu. Ze strany od ul. Pivovarské bude hranice Zóny 30 
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situována nad vjezdem do objektu pivovaru. Stávající poloha hranice Zóny 30 na ul. Janovské u zaústění na 

silnici I/14 zůstane zachována. Stávající označení hranice Zóny 30 v ul. Janovské u č.p. 151 bude odstraněno a 

hranice Zóny 30 v ul. Hrabětické bude posunuta před křižovatku s ul. Nad Školou, čímž dojde k začlenění 

zbývající části ul. Nad Školou a celé ul. Hrabětické do této zóny. Ze strany sídliště bude Zóna 30 ukončena před 

křižovatkou s ul. Náhorní, na okraji stávající Obytné zóny (IZ 5a,b). Výše uvedený návrh úpravy dopravního 

značení v této lokalitě zajistí logické začlenění ulic shodného dopravního významu a podobných šířkových 

parametrů do zóny se shodným dopravním režimem.  

 

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 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 návhru 

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   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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