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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
A VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK 

 

Městský úřad Česká Lípa, Obor dopravy, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 
(dále jen „Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy“) obdržel od právnické osoby - Obec Okna,  
IČ: 00673412, se sídlem Okna 40, Doksy, PSČ: 472 01, dne 09.09.2021 podnět ke stanovení místní úpravy 
provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci (dále jen „MK“) č. 11c01 na ppč. 868/26  
v k. ú. Okna v Podbezdězí v obci Okna z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,  
neboť dochází k problémům při vjezdu a výjezdu vozidel do prostoru před školou, ve které došlo 
k velkému nárůstu počtu žáků, přičemž je ohrožena bezpečnost dětí pohybujících se v dané oblasti a tato 
situace je neúnosná i pro trvale bydlící občany. 

 

Je navrhována místní úprava provozu ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) 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“), na pozemní komunikaci takto: 
 

1. Na MK č. 11c01 na ppč. 868/26 v k. ú. Okna v Podbezdězí v obci Okna bude umístěno svislé dopravní 
značení (dále jen „SDZ“) č. B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ a č. E 13 „Text  
nebo symbol“ s uvedením textu: „MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY“ na obou vjezdech na tuto MK  
ihned za křižovatkou se silnicí č. II/273. 

 

2. Umístění uvedeného SDZ je navrženo na MK dle zakreslení v návrhu - Příloha č. 1, jenž je nedílnou 
součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy, pro stanovení místní úpravy provozu. 

 
Odůvodnění: 
 

Právnická osoba - Obec Okna, IČ: 00673412, se sídlem Okna 40, Doksy, PSČ: 472 01, podala dne 09.09.2021, 
podnět ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – MK č. 11c01 na ppč. 868/26  
v k. ú. Okna v Podbezdězí v obci Okna z důvodu bezpečnosti a plynulosti silničního provozu,  
neboť dochází k problémům při vjezdu a výjezdu vozidel do prostoru před školou, ve které došlo 
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k velkému nárůstu počtu žáků, přičemž je ohrožena bezpečnost dětí pohybujících se v dané oblasti a tato 
situace je neúnosná i pro trvale bydlící občany. Právnická osoba - Obec Okna, IČ: 00673412, se sídlem 
Okna 40, Doksy, PSČ: 472 01, je zároveň vlastníkem předmětné MK.  
 

Ke zveřejněnému návrhu byla dne 05.11.2021 podána právnickou osobou - Obec Okna, IČ: 00673412,  
se sídlem Okna 40, Doksy, PSČ: 472 01 námitka pod čj.: OúO/397/2021 ze dne 05.11.2021, kdy je 
navrhována změna SDZ č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ nově na SDZ č. B 11 „Zákaz 
vjezdu všech motorových vozidel“. 
 

K uvedenému návrhu se písemně vyjádřil příslušný dotčený orgán - 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, písemností čj.: KRPL-78544-1/ČJ-2021-180106-03 ze dne 07.09.2021.  
Toto stanovisko bylo na základě podané námitky doplněno a změna odsouhlasena dne 22.10.2021. 
 
Výzva: 
 

Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení § 61 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, příslušný podle 
ustanovení § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, v souladu s ustanoveními § 172 odst. 1 a § 177 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vyzývá 
dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky nejpozději  
do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu. 
 
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. 
 

Dle ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu se připomínky podávají v písemné podobě a musí splňovat 
rámcové náležitosti podání podle § 37 správního řádu. 
 

Zmeškání úkonu nelze prominout. 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 MěÚ Česká 
Lípa (www.mucl.cz) a OÚ Okna. V Listinné podobě je možné do návrhu opatření obecné povahy 
nahlédnou po telefonické domluvě u shora uvedeného silničního správního úřadu,  
tj. Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, v místě odloučeného pracoviště Česká Lípa ul. Děčínská  
čp. 413 - 1. patro (návštěvní dny pondělí a středa v době 8.00 – 11.30 a 12.30 - 17.00 hod). 
 
       
Alena Borecká 
Referent dopravního úřadu 
 
 

Příloha: 
 

Příloha č. 1 – návrh  
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Tento dokument musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa a OÚ Okna vyvěšen na dobu 30 dnů. 
Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna 
způsobem umožňující 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. 
 
 
 
 
 
 

Rozdělovník: 
 

Žadatel:  
 

- Obec Okna, IČ: 00673412, se sídlem Okna 40, Doksy, PSČ: 472 01 (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 Okna, se sídlem Okna 40, Doksy, PSČ: 472 01 (datovou schránkou) 
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