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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/15 v Kravařích.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), jako
správní orgán příslušný podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o
silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ke
stanovení místní a přechodné provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 61 zákona
o silničním provozu na silnicích I. třídy, obdržel dne 28.7.2016 od Krajské správy silnic
Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70946078, se sídlem České Mládeže 632/32,
Liberec IV, PSČ: 460 01 (dále též jako „žadatel“), podnět ke stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu na
silnici I/15 v Kravařích (v místě křižovatky – odbočka na Konojedy). V daném případě podnět
směřuje k vydání opatření obecné povahy podle ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb. správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Krajský úřad Libereckého kraje,
v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, projednal návrh opatření obecné povahy
s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje,
Územním odborem Česká Lípa, dopravním inspektorátem, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14,
Česká Lípa, PSČ: 470 01, která vydala písemný souhlas dne 20.6.2016 pod č.j.: KRPL-407765/ČJ-2016-180106. Souhlas vydal i majetkový správce dotčené pozemní komunikace Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00,
zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310,
Liberec, PSČ: 460 55, a to vyjádřením ze dne 28.7.2016 pod zn.: 3106/2016-36200/9.3.
Navrhovaná je místní úprava provozu na pozemních komunikacích na silnici I/15
v Kravařích v tomto rozsahu:
-

na silnici I/15 v Kravařích (v místě křižovatky – odbočka na Konojedy) mají být
umístěny dopravní značky k vyloučení tranzitní nákladní automobilové dopravy
(převyšující vyznačenou mez 12 tun) na silnici III/2631 (úsek Kravaře – Konojedy). Za
tímto účelem má být provedena místní úprava provozu na pozemních komunikacích
podle schváleného dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“). Umístění
dopravních značek a přesné vymezení úseku je zachyceno v situaci, která tvoří přílohu
č. 1 tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Odůvodnění
Důvodem místní úpravy provozu na silnici I/15 v Kravařích je nutnost dopravního řešení úseku
silnice III/2631 Kravaře - Konojedy za účelem zajištění zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu.
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Výzva
Krajský úřad Libereckého kraje v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, s odkazem
na ustanovení § 177 odst. 1 správního řádu, vyzývá dotčené osoby, aby k tomuto návrhu opatření
obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jeho
zveřejnění.

Poučení
K návrhu opatření obecné povahy může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou rovněž podat proti návrhu
opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode
dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze prominout. Připomínky se podávají v písemné podobě a
musí splňovat rámcové náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu.
Nechá-li se některá osoba zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Návrh opatření obecné povahy je zveřejněn v úplné podobě na elektronické úřední desce shora
označeného správního orgánu Krajského úřadu Libereckého kraje i na elektronické úřední desce
Obecního úřadu Kravaře, se sídlem náměstí 166, Kravaře, PSČ: 471 03. V listinné podobě je možné
do návrhu opatření obecné povahy nahlédnout na Krajském úřadě Libereckého kraje (16. patro,
kancelář č. 1622, v pondělí a středu od 8 - 17 hodin, v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě
s Mgr. Karlem Holinou, tel. 485 226 279).
Příloha:
1/ Schválené DIO s vyznačením příslušného úseku silnice I/15 i stanovisko Policie České
republiky.

otisk úředního razítka
Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:
Obdrží
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70946078, se sídlem České
Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01, zastoupená na základě plné moci fyzickou osobou
podnikající dle živnostenského zákona jako obchodní firma Miroslav Ira, IČ: 76251055, se sídlem
Liberec, Liberec I - Staré Město, Sokolská 1149/26 (doporučeně do vlastních rukou).
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,
PSČ: 140 00, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se
sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (datovou schránkou).
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Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa,
dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 01 (datovou
schránkou).
Dále k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Kravaře, se sídlem náměstí 166, Kravaře, PSČ: 471 03 (datovou schránkou).
Na vědomí
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy a občanskosprávních agend, se sídlem nám. T. G. Masaryka
1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 (datovou schránkou).
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Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ustanovení § 172 odst. 1 správního
řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního
orgánu i Obecního úřadu Kravaře, se sídlem náměstí 166, Kravaře, PSČ: 471 03.
Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ustanovení § 25
odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: ....................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
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