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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako příslušný správní orgán
podle §124 odst. 6 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“), ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, po předchozím
vyjádření Policie ČR KŘPSK DI Mělník pod č.j.: KRPS-104-127/ČJ-2021 a správce
komunikace silnice č. II/261 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod č.j.:
312/22/KSUS/MHP/SIM na základě §171 a následující zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyzývá k uplatnění připomínek nebo
odůvodněných námitek a oznamuje návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy dopravního režimu na pozemní komunikaci
1.Místo a DZ:

Liběchov – silnice č. II/261
– svislé dopravní značení B 20a (nejvyšší dovolená rychlost „70“)
B 20b (konec nejvyšší dovolené rychlosti)
dle přiloženého grafického návrhu - DIO
2.Důvod :
organizace dopravy
2.Odpovědnost: Město Liběchov, Rumburská 53, Liběchov, tel.:724961339
3.Platnost úpravy: trvale od uplynutí vývěsní doby následujícího opatření obecné
povahy.
Další podmínky:
a) Dopravní značení bude reflexního provedení, základní velikosti a v souladu s vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a
úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 a aktuálních zásad TP 65.
b) Instalaci dopravního značení provede odborná osoba, a to dle výše uvedených předpisů
a grafického návrhu dopravního značení, který je nedílnou součástí tohoto návrhu
opatření obecné povahy na náklady žadatele Města Liběchov
c) Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, si vyhrazuje právo toto
stanovení změnit nebo doplnit, jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo
veřejný zájem.
d) Orgány Policie ČR mají právo kontroly a předložení dalších podmínek zajištující
bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Odůvodnění:
Městský úřad Mělník, odbor dopravních a správních agend, jako příslušný správní orgán
obdržel dne 11.3.2022 žádost Města Liběchov, Rumburská 53, Liběchov o stanovení místní
úpravy provozu na silnici č. II/261 v k.ú. Liběchov dle grafického návrhu - DIO. Protože byla
splněna zákonná podmínka pro vydání návrhu opatření obecné povahy, kterou je předchozí
projednání s příslušným orgánem policie a správcem komunikace, byl vydán tento návrh
opatření obecné povahy.

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 a odůvodněné námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání
úkonu nelze prominout. Připomínky, nebo námitky lze zasílat na kontaktní adresu správního
orgánu uvedenou v záhlaví tohoto oznámení.

Václav Brenn
referent silničního hospodářství
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ……………............ Sejmuto dne: …………………………..
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

Rozdělovník:
Policie ČR KŘPSK DI Mělník
Městský úřad Mělník (k vyvěšení)
Město Liběchov (k vyvěšení).
Město Liběchov

