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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

návrh na opatření obecné povahy 

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 

Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 5 

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") vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, na základě žádosti ze dne 23.03.2020 podané Městem Železný Brod, 

náměstí 3. května 1, 468 22  Železný Brod, IČO 00262633 v souladu  ustanovením § 172, odst. (1) zákona 

č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů 

 

zveřejňuje záměr nové místní úpravy - umístění DZ B29 (Zákaz stání) + V12d (vodorovné 

dopravní značení „Zákaz stání“) na ppč. 1242 k.ú. a obec Železný Brod – zákaz stání podél 

hřbitovní zdi - dle písemného vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec 

nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 20.03.2020 Č.j.: KRPL-19390/ČJ-2020-180406-03: 

 

Návrh: Na základě žádosti Města Železný Brod, je za účelem BESIP umístěn zákaz stání v místě pro 

odbočení ze Železné ulice do Horecké ulice - navržena nová místní úprava - umístění DZ B29 (Zákaz stání) 

+ V12d (vodorovné dopravní značení „Zákaz stání“) na ppč. 1242 k.ú. a obec Železný Brod. 

 

V souladu s § 172, odst. (4) a odst. (5) správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu 

opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce. (Vlastníci 

nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být 

opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, 

jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat 

písemné připomínky). 

 

Odůvodnění  

Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 5 

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") vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb na základě žádosti ze dne 23.03.2020 podané Městem Železný Brod, 

náměstí 3. května 1, 468 22  Železný Brod, IČO 00262633 předkládá, v souladu s § 172 odst. (1) správního 

řádu návrh opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení a zařízení. Vlastníci 

nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být 

opatřením obecné povahy přímo dotčena, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž 

práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné 

připomínky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění. 
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Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

 

 

Vyřizuje: Miroslav Radostný         Mgr. Jiří Horušický 

             vedoucí odboru dopravy 

  

 

 

 

 

 

Na úřední desce Města Železný Brod  v y v ě š e n o  dne :   ……………… 

 

 

 

Na úřední desce Města Železný Brod  s e j m u t o  dne :  …………………. 

 

 

 

 

 

Příloha: 

Návrh dopravního značení 1/1 (DIO). 

 

Obdrží: 

Město Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1, 468 22  Železný Brod – Mgr. M. Řehák 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, DI, IDDS: vsmhpv9 

 

Na vědomí: 

co 

 


