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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 

 

Městský úřad Česká Lípa, Obor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, 470 36 Česká Lípa, (dále jen „Městský 
úřad Česká Lípa, Odbor dopravy“), jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 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 změn a doplňků (dále jen „zákon o silničním provozu“), ke stanovení místní  
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve smyslu ustanovení § 61 zákona o silničním provozu, 
obdržel dne 26.11.2021 podnět od právnické osoby Obec Kravaře, IČ: 002 60 657, se sídlem Nám. Míru 
166, 471 03 Kravaře, doručeného prostřednictvím pověřeného zástupce Jiřího Moravce, IČ: 133 50 650,  
se sídlem PLA 255, 411 45 Úštěk ke stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci (dále jen „MK“) 
ulici Pod Lipou na ppč. 308/1 a ppč. 271 vše v k. ú. Kravaře v Čechách v obci Kravaře z důvodu omezení 
silničníh provozu na kamenném mostu přes Bobří potok v památkově chráněném území. V daném 
případě se jednalo o návrh ve smyslu ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“), kdy je nutné vydání opatření obecné povahy (dále jen „OOP“). Městský úřad 
Česká Lípa, Odbor dopravy v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, projednal návrh OOP 
s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká 
Lípa, Dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80  Česká Lípa, (dále jen „Policie ČR KŘPLK 
DI Česká Lípa“), jenž vydal své stanovisko pod čj.: KRPL-110768-2/ČJ-2021-180106-03 ze dne 29.11.2021 
a na základě výše uvedeného v souladu s ustanovením § 173 správního řádu a podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. 
c) zákona o silničním provozu   
 

s t a n o v í 
 

místní úpravu provozu na pozemní komunikaci – MK ulici Pod Lipou na ppč. 308/1 a ppč. 271  
vše v k. ú. Kravaře v Čechách v obci Kravaře v tomto rozsahu: 

Váš dopis zn.:  
Ze dne: 26.11.2021 
 

Spis. zn.: MUCL/32073/2021/OD/FD 
Č. j.: MUCL/126048/2021 
Počet listů: 4 
Počet příloh/počet listů příloh: 1/1 
 

Vyřizuje: František Dlask 
Telefon: 487 881 317 
 

Datum: 25.01.2022 
 

 

 
 
viz rozdělovník 
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Na MK ul. Pod Lipou na ppč. 308/1 v k. ú. Kravaře v Čechách v obci Kravaře bude umístěno SDZ č. B 13 
„Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ s č. E 13 dodatkovou 
tabulkou „Text nebo symbol“ – „Jediné vozidlo 15t“, dále č. B 14 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá 
hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mez“ a č. B 15 „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž 
šířka přesahuje vyznačenou mez“. SDZ bude osazeno na sloupek ve výšce min. 2 m nad povrchem 
komunikace v místě dle zakreslení v situačním návrhu – Příloha č. 1. 
                                                                    

Umístění uvedeného SDZ je navrženo na dotčené komunikaci dle zakreslení v návrhu – Příloha č. 1,  
jenž je  nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy, pro stanovení místní úpravy provozu. 
 
Podmínky pro užití dopravních značek: 
 

1. Dopravní značky budou provedeny v základní velikosti (viz norma ČSN EN 12899-1) – Stálé svislé 
dopravní značení a v barvě a provedení, jak stanoví vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 

2. Umístění SDZ musí být provedeno v souladu s normou ČSN EN 12899-1 – Stálé svislé dopravní 
značení a v souladu s technickými podmínkami TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích (aktuální vydání). 
 

3. Dopravní značky budou po celou dobu životnosti osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou 
firmou a dostatečně zabezpečeny proti účinkům větru. 

 

4. Osazení, umístění a údržbu SDZ zajistí žadatel tj.: Obec Kravaře.  
 

5. Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, si vyhrazuje právo toto stanovení místní úpravy silničního 
provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

 
Odůvodnění: 
 

Žadatel – právnická osoba – Obec Kravaře, IČ: 002 60 657, se sídlem Nám. Míru 166, 471 03 Kravaře, 
podala prostřednictvím pověřeného zástupce Jiřího Moravce, IČ: 133 50 650, se sídlem PLA 255, 411 45 
Úštěk, dne 26.11.2021 podnět ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – MK ul. 
Pod Lipou na ppč. 308/1 v k. ú. Kravaře v Čechách v obci Kravaře dle předloženého situačního návrhu – 
Příloha č. 1 z důvodu zlepšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě. Právnická osoba – obec 
Kravaře, IČ: 002 60 657, se sídlem náměstí 166, 471 03 Kravaře, je zároveň vlastníkem všech pozemků. 
 

Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu 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 čj.: KRPL-110768-2/ČJ-2021-180106-03 
ze dne 29.11.2021. Návrh Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa zapracován do návrhu opatření obecné povahy. 
 

Na základě výše uvedeného doručil Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, veřejnou vyhláškou návrh 
opatření obecné povahy pro stanovení dopravního opatření pod spisovou značkou: 
MUCL/32073/2021/OD/FD čj.: MUCL/129255/2021 ze dne 06.12.2021 a vyzval dotčené osoby, aby  
k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu 
opatření. Ve stanovené lhůtě Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, neobdržel žádnou připomínku 
nebo námitku. 

 

Vzhledem k výše uvedenému, stanovil Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, místní úpravu provozu 
na dotčené komunikaci tak, jak je na straně č. 1 a 2 tohoto opatření obecné povahy uvedeno. 
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Poučení: 
 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky 
(ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu). 
 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu). 
  
 
 
 
 
Bc. Tomáš Krejčík  
vedoucí odboru dopravy 
 
 
 

Příloha: 
 

Příloha č. 1 – Situační návrh 
 
 
 
 

Toto opatření obecné povahy musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa a OÚ Kravaře vyvěšeno na dobu 
nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Právní účinky má 
výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v České Lípě. 
 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňujícím 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. 
 
 
 
 
Elektronická úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: ...................................                                    Sejmuto dne: .................................... 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
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Rozdělovník: 
 

Žadatel:  
 

- Obec Kravaře, IČ: 002 60 657, se sídlem Nám. Míru 166, 471 03 Kravaře, prostřednictvím pověřeného zástupce Jiřího 
Moravce, IČ: 133 50 650, se sídlem PLA 255, 411 45 Úštěk (datovou schránkou) 

 

Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou) 
 

Dotčené orgány a organizace:  
 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, Dopravní inspektorát,  
se sídlem Pod Holým vrchem 1734, Česká Lípa, PSČ: 470 80 (datovou schránkou) 

 

Dále k vyvěšení na úřední desce:  
 

- Městský úřad Česká Lípa, Obor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 (zde) 
- Obecní úřad Kravaře, se sídlem Náměstí Míru 166, 471 03 Kravaře 
 
        Po 15 dnech vyvěšení žádáme o vyznačení doby vyvěšení a zaslání veřejné vyhlášky zpět. 
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