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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy (dále jen „Magistrát města Liberec“), jako příslušný správní úřad na 

úseku silnic II. a III. třídy, místních 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), po projednání návrhu stanovení 

místní úpravy provozu s dotčenými orgány, v souladu s ust. § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, tímto jako 

příslušný správní úřad podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, ve smyslu ust. § 61 

odst. 2 zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 

oznamuje 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 15.7.2022, pod č.j. KRPL-25093-

1/ČJ-2022-180506-03 (viz příloha)  

na místní komunikaci: ulice Oldřichova (parkoviště) 

ve formě: 

 nové svislé dopravní značení IP 12  – Vyhrazené parkoviště + E 13 – dodatková tabulka s textem: „PRO 

REZIDENTY SOCIÁLNÍHO BYDLENÍ V PROBOŠTSKÉ UL.“ 

 nové vodorovné dopravní značení V10a 

 odstranění stávajícího dopravního značení IP 13c – Parkoviště  s parkovacím automatem + E 13 

 dodatková tabulka E8d (15m) zůstane beze změny.  

v rámci akce: „Rozšíření rezidentní parkovací zóny“ 

 

 

Odůvodnění  

Magistrát města Liberec obdržel dne 19.7.2022 od statutárního města Liberec, odboru správy veřejného 

majetku, IČ: 00262978, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1, žádost (zn. CJ MML 156879/22) o schválení 

dopravního značení na místní komunikaci, ulice Oldřichova (parkoviště), z důvodu rozšíření rezidentní parkovací 

zóny.  

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu, Magistrát města Liberec veřejnou vyhláškou oznámil návrh 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, které je nutné pro umístění dopravního značení 

(č.j.: MML 158581/22-OD/Ap/6_MÚP, CJ MML 162104/22 ze dne 25.7.2022). K návrhu stanovení místní 

úpravy provozu nebyly v zákonné lhůtě uplatněny žádné připomínky ani námitky.  
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Po u čen í  

Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle 

§ 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. 

 

Příloha: schválený návrh umístění dopravního značení (podrobný výkres dopravního značení) je k nahlédnutí 

na Magistrátu města Liberec, odboru dopravy, sídlo pracoviště: nám. Dr. E. Beneše 183/22, Liberec 1 (Nový 

magistrát), 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.  

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem 

po vyvěšení.  

 

 

 

 

 

Na úřední desce Magistrátu města Liberec vyvěšeno dne: ……………………………………………  

 

 

 

 

 

 

Z úřední desky Magistrátu města Liberec sejmuto dne:…………………………………………………. 
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