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   V Liberci dne 04.11.2019  

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 

dopravní značky: B 20a s d.t. E 5 (35 t), B 13 (19 t) s d.t. E 13 (Jediné vozidlo 35 t), B 14 (10,4 t), IP 22 

                                       (Pozor snížená únosnost mostu, B 13 (19 t), E 13 (Jediné vozidlo 35 t), B 14 (10,4 t) 

v místě:      místní komunikace na p.p.č 808/1 a 863/2 v k.ú. Dolní Chrastava, u mostu 

                                      „na Barrandově“ – dle situace 

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 k umístění výše uvedeného dopravního značení na základě žádosti 

města Chrastava. Místní úprava provozu byla navržena na základě statického výpočtu zatížitelnosti mostu  

za nádražím „na Barrandově“. 

 
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.  

 
 

 

 

 Ing. Pavel Rychetský 

vedoucí odboru dopravy 
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