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Odbor dopravy
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Čj.:
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MML076738/20-OD/Cou
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Coufalová Hana
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V Liberci dne 20.07.2020

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 23.3.2020 pod č.j. KRPL-24914-1/ČJ-2020-180506-03, které je součástí tohoto
stanovení,

stanovení místní úpravy provozu
která spočívá v instalaci dopravního značení v ulici Oblouková v rámci akce:
„Úprava dopravního značení část ul. Oblouková – Stráž nad Nisou“ –
v rozsahu dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení

Odůvodnění:
V souladu s ust. § 173, odst. 1 správního řádu byl na základě žádosti ze dne 17.4.2020 Obecního úřadu Stráže
nad Nisou, Schwarzova 262, 463 03 Stráž nad Nisou, byl oznámen návrh na umístění dopravního značení
v rámci akce „Úprava dopravního značení část ul. Oblouková – Stráž nad Nisou, spočívající ve zjednosměrnění
ulice Oblouková – viz situace. Jednosměrný provoz části ulice Oblouková požadují občané Stáže nad Nisou
v žádosti ze dne 19.2.2020. Jedná se o hustě obydlený úsek, s absencí chodníku, kde dochází k nepřehledným
a nebezpečným situacím. Pravostranný směrový oblouk směrem k vlakovému nádraží Stráž nad Nisou
je ohraničen vysokou opěrnou zdí, a tudíž je tento úsek značně nepřehledný. Obousměrný provoz bude
zachován v úseku od železničního přejezdu až k výjezdu na krajskou silnici III/01327, kde se nachází obytná
zástavba a šířkově je tato část silnice přijatelnější. Navržená úprava provozu plně vyhovuje stavebnětechnickým a dopravně-technickým parametrům.
K návrhu úpravy místního provozu byla v zákonné lhůtě uplatněna připomínka, kterou podal pan L. Zahradník.
Připomínka spočívá v nesouhlasu se zjednosměrněním ulice Oblouková. P. Zahradník ve své žádosti požaduje
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provádění kontrol dodržování DZ B4 (zákaz vjezdu nákladních automobilů) a osazení DZ s omezením rychlosti
na 30 km/h. Konstatuje, že zjednosměrnění ulice Oblouková vyvolá zmatek a nebude efektivní, což srovnává
s ulicí Polní a Zahradnickou, kde zjednosměrnění je již povoleno. Dále navrhuje v ulici Oblouková osazení
dopravní značení B29 (zákaz stání) či V12d (vodorovné dopravní značení - zákaz státní).
Odbor dopravy k uplatněným připomínkám uvádí následující:
Připomínky p. Lukáše Zahradníka byly projednány v diskuzi na zasedání číslo 17, Zastupitelstva obce Stráž nad
Nisou, dne 28.5.2020. Ze zápisu uvádíme následující: Obyvatelé ulice Oblouková žádají o úpravu dopravního
značení dle původního návrhu, tedy zjednosměrnění ulice Oblouková i přes uplatněnou písemnou připomínku
k úpravě návrhu dopravního značení. Svůj postoj zaujímají na základě místních znalostí. Zastupitelé
požadovaný návrh úpravy dopravního značení podporují.
Podle ust. § 35, odst. 2, zákona č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, ve znění pozdějších předpisů, patří
do samostatné působnosti obcí zajištění dopravních potřeb občanů. Je na obci, zda upřednostní potřebu občanů
spočívající ve stání vozidel, před obousměrným provozem na místní komunikaci.
Správní orgán na základě výše uvedeného, nepřijal připomínku p. Lukáše Zahradníka.

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

…………………………………….

Na úřední desce dotčených obecních úřadů v y v ě š e n o dne:

……………….……………………

Z úřední desky Magistrátu města Liberec s e j m u t o dne:

………….………………………..

Z úřední desky dotčených obecních úřadů s e j m u t o dne:

…………………………………..

