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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
v rámci akce:

"Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Konopná, Třešňová
a Rychtářská" – dle situace

v místě:

ulice Rychtářská - 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 12.9.2022 pod č.j. CJ MML 194939/22 žádost statutárního
města Liberec, odboru správy veřejného majetku, o schválení dopravního značení v souvislosti se stavbou
"Rozšíření parkovacích míst v Ruprechticích - komunikace Konopná, Třešňová a Rychtářská" – dle výkresové
situace, vypracované Ing. Z. Nýdrle – autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby, zak. Č. 22-009, ve stupni
RDS z data 03/2022. V rámci stavby dojde k opravě části stávající komunikace ulice Rychtářská. Dále rozšíření
parkovacích ploch podél této ulice i mimo ní. Dojde k opravě pochozích i přejezdných chodníků. Systém
dopravního režimu (jednosměrek) nebude změněn. Na začátku trasy budou osazeny svislé DZ IZ 8a a IZ 8b
(zóna 30 a konec zóny 30). Tytéž svislé DZ budou osazeny u výjezdu z této lokality před křižovatkou
ul. Rychtářské a ul. Zákopnická. Budou označena všechna parkovací stání i parkovací pruhy příslušnými
svislými DZ, bude provedeno vodorovné značení symbolů vozíčkáře, 2 x červený sloupek a dále DZ dle situace.
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
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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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