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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 svislého dopravního 

značení a vyznačení vodorovného dopravního značení v rámci stavby:  

 

„Oprava komunikace a výstavba chodníku ul. Liberecká, Hrádek nad Nisou“ – dle situace dopravního 

značení. 

 

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, oddělení silniční a dopravní, předkládá v souladu s ust. § 172, odst. 1 

správní řád návrh úpravy silničního provozu v rámci výše uvedené stavby. Úpravy dopravního značení, 

navržené v rámci akce ´´OPRAVA KOMUNIKACE A VÝSTAVBA CHODNÍKU, UL. LIBERECKÁ, 

HRÁDEK NAD NISOU´´ reagují na nové prostorové uspořádání řešené komunikace. Při návrhu bylo třeba 

zohlednit požadavky ČSN 73 6102 – Projektování křižovatek na pozemních komunikacích a ČSN 73 6110 – 

Projektování místních komunikací na dodržení rozhledových poměrů u křižovatek a přechodů pro chodce. 

Po prověření rozhledových poměrů bylo ve vyznačených místech navrženo nahrazení stávajících značek P4 – 

Dej přednost v jízdě!, za značky P6 – Stůj, dej přednost v jízdě!. Další úpravy dopravního značení spočívají 

v označení nových podélných parkovacích stání, přesunu polohy autobusové zastávky nebo ve zrušení značek, 

které s novým dispozičním řešením zpevněných ploch pozbývají významu. 

 

 

 



Č.j. MML221392/21-OD/Fri str. 2 

 
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.  
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