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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI

Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka č.p. 1, Česká Lípa, PSČ: 470 36
(dále jen Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 124
odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o silničním provozu“), na základě podnětu od VFSITE s.r.o., se sídlem Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa
doručeného dne 03.09.2019 ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci –
silnici II. třídy č. 268 na p. p. č. 624/1 v k. ú. Bohatice u Zákup v obci Bohatice – dle zakreslení v situační
studii, jenž je nedílnou součástí tohoto stanovení, z důvodu stavby chodníku podél silnice č. II/268 pro
zvýšení bezpečnosti chodců na silnici č. II/268 na p. p. č. 624/1 v k. ú. Bohatice u Zákup v obci Bohatice
a pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v dané lokalitě, za použití ustanovení § 171
a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle
ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o silničním provozu

stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve výše uvedené věci v tomto rozsahu:
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1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle předloženého návrhu DIO.
2. Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ
PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (aktuální vydání).
3. Doba trvání přechodné úpravy: od nabytí právní moci do 31.10.2019.
4. Dopravní značení bude instalováno pouze na nezbytnou dobu provádění prací a po jejich
ukončení bude neprodleně odstraněno.
5. Potvrzený návrh DIO je nedílnou součástí tohoto stanoviska viz – Příloha.
6. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu musí být vždy
projednána s Policií ČR OŘ DI Česká Lípa a Městským úřadem Česká Lípa, Odborem dopravy.
7. Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy
silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního
provozu.
8. Za osazení, umístění a údržbu SDZ je odpovědný žadatel tj.: VFSITE s.r.o., se sídlem Častolovice
61, 470 01 Česká Lípa, odpovědný pracovník: p. Zdeně Vorlík, tel. č.: 604 279 054.

Odůvodnění:

Účastník řízení VFSITE s.r.o., se sídlem Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa podal dne 03.09.2019 podnět
ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici II. třídy č. 268 na p. p. č. 624/1
v k. ú. k. ú. Bohatice u Zákup v obci Bohatice – dle zakreslení v situační studii, jenž je nedílnou součástí
tohoto stanovení, z důvodu stavby chodníku podél silnice č. II/268 pro zvýšení bezpečnosti chodců
v k. ú. Bohatice u Zákup v obci Bohatice a pro zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v dané
lokalitě.
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o úpravu, ke
které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR. K navržené úpravě se
písemně vyjádřil příslušný orgán – Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa, stanoviskem č.j.: KRPL-19894-2/ČJ2019-180106-02 ze dne 21.02.2019, s prodloužením do 31.10.2019. Podmínky uvedené ve stanovisku –
souhlasu byly zpracovány do stanovení.
Kladně se také vyjádřila Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace písemností zn.:
KSSLK/5259/2016, ze dne 12.07.2016 a zn.: KSSLK/1746/2019, ze dne 18.03.2019, s prodloužením do
31.10.2019.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní úřad návrh
opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
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Poučení:

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (ustanovení
§ 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu).

František Ondřej
vedoucí odboru dopravy

Příloha:
Příloha č. 1 DIO

Tento dokument musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa, ObÚ Bohatice vyvěšen na dobu 15 dnů.
Pátým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna
způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 správního řádu.
Zprávu o době vyvěšení veřejné vyhlášky-opatření obecné povahy je nutno neprodleně po uplynutí lhůty
pro vyvěšení na úřední desce zaslat zpět Městskému úřadu Česká Lípa, Odboru dopravy.

Úřední deska:
Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Elektronická úřední deska:

Vyvěšeno dne: ...................................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Rozdělovník:
Žadatel:
VFSITE s.r.o., se sídlem Častolovice 61, 470 01 Česká Lípa

Dotčené orgány a organizace:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká
Lípa, PSČ: 470 80
Liberecký kraj, IČ: 708 91 508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, PSČ: 460 01, zastoupený
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 709 46 078, se sídlem České
mládeže 632/32, Liberec VI, PSČ: 460 06, Provoz Česká Lípa, Sosnová 97, Česká Lípa, PSČ: 470 50

Dále k vyvěšení na úřední desce:
MěÚ Česká Lípa, Obor dopravy
ObÚ Bohatice
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