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   V Liberci dne 1.2.2023  

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

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Návrh úpravy silničního provozu 

Magistrát města Liberec, odbor dopravně správních agend, 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 

dopravní značky:    B13 (5t) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ 

                                B14 (3,8t) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu 

                                                   přesahuje vyznačenou mez“ 

v místě:     místní komunikace – Cyklostezka na pozemku p.č. 584/7 k.ú. Nové Pavlovice, most LB-003 

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 dopravně správních agend obdržel dne 10.1.2023 žádost statutárního města 

Liberec, odboru správy veřejného majetku žádost o schválení dopravního značení B13 (5t) „Zákaz vjezdu 

vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez “B14 (3,8t) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž 

okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez“ na místní komunikaci Cyklostezka, 

p.p.č. 584/7 k.ú. Nové Pavlovice, most LB-003 – dle situace. V souvislosti s prohlídkou mostu bylo zjištěno, 

že zatížitelnost mostu je omezena a není označeno dopravní značkou. Magistrát města Liberec, odbor dopravně 

správních agend, 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 

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 dopravně správních agend 
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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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