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Spolek:
VYŘIZUJE:
Sportovní klub MS AUTO, z. s.
IČ: 68974451
STANOVENÍ
Jižní 1836
470 01 ČESKÁ LÍPA

Vaše žádost zn.:
Vaše žádost ze dne:
Spisová zn.:
Jednací č.:
Oprávněná úřední osoba:
Telefon:
Počet listů dokumentu:
Počet příloh/počet listů příloh:
Datum:

bez značky
09.05.2018
MUCL/8798/2018
MUCL/51447/2018
František Ondřej
487 885 531
2
1/4
10.05.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, se sídlem náměstí T. G. Masaryka 1/1, Česká Lípa,
PSČ: 470 36 (dále jen Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy), obdržel dne 09.05.2018 žádost
spolku - Sportovní klub MS AUTO, z. s., IČ: 68974451, se sídlem Jižní 1836, Česká Lípa, PSČ:
470 01, o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – sil. č. II/262, II/268,
III/26832, III/26833, III/2624, III/2634, III/2636, III/2627, III/26211 a III/26214 z důvodu konání
sportovních akcí pořádaných Sportovním klubem MS AUTO v roce 2018: 1. „Českolipské
Kozly“, 2. „Časovka družstev“ 3. „Časovka jednotlivců, a 4. „Pahorek
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle ustanovení §
61 odst. 1 zák. č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, podle § 77 odst. 1
písm. c) a § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po písemném vyjádření Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, Dopravního
inspektorátu, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 80 (dále jen Policie ČR
KŘPLK DI Česká Lípa), čj.: KRPL-18755-2/ČJ-2018-180106-10 ze dne 27.02.2018

stanoví
spolku - Sportovní klub MS AUTO, z. s., IČ: 68974451, se sídlem Jižní 1836, Česká Lípa, PSČ:
470 01, přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – sil. č. II/262, II/268, II/270,
III/26832, III/26833, III/26834, III/2624, III/2634, III/2636, III/2627, III/26211 a III/26214 za
účelem konání sportovních akcí pořádaných Sportovním klubem MS AUTO v roce 2018: 1.
„Českolipské Kozly“, 2. „Časovka družstev“ 3. „Časovka jednotlivců, a 4. „Pahorek“ a za
účelem zvláštního užívání provozu na dotčených pozemních komunikacích uděleného
rozhodnutím vydaným příslušným silničním správním úřadem takto:
1. Dopravní značení bude provedeno žadatelem na trasách dle jednotlivých příloh č. 1, 2, 3 a 4,
v rozsahu: svislá dopravní značka (SDZ) č. IP 22 – „Změna organizace dopravy“ s textem
„Pozor cyklistický závod“ bude umístěna:
1: „Českolipské Kozly“ dne 20.05.2018
na sil. č. III/2624 ve směru od centra České Lípy min. 100 m před prostorem startu závodu
na křiž. sil. č. III/2636, III/2634 a III/26214 na každé větvi této křižovatky min. 50 m před hranicí křižovatky
na sil. č. III/2634 min. 50 m před cílový prostor z obou směrů
2: „Časovka družstev“ dne 10.06.2018
na sil. č. II/262 ve směru od centra České Lípy min. 50 m před křiž. s MK ul. Pod Špičákem
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na sil. č. II/270 v Mimoni ve směru od náměstí před okružní křižovatkou (u „Jelena“)
na sil. č. II/270 v Mimoni ve směru od Stráže pod Ralskem před křižovatkou se sil. č.
III/2708
na sil. č. III/26834 ve směru od Brniště před křižovatkou se sil. č. III/2708
na sil. č. II/268 v Zákupech u ČS PHM ve směru od Mimoně.
na sil. č. II/262 v České Lípě minimálně 100 m před cílový prostor z obou směrů.
3: „Časovka jednotlivců“ dne 09.09.2018
na sil. č. II/262 ve směru od centra Č. Lípy min. 50 m před křiž. S MK ul. Pod Špicákem.
na sil. č. II/268 v Zákupech u ČS PHM ve směru od Mimoně.
na sil. č. III/26832 minimálně 100 m před cílový prostor z obou směrů.
4: „Pahorek“ dne 16.09.2018
na sil. č. III/2627 ve směru jízdy od Č. Lípy min. 100 m před prostor startu závodu.
2.

Umístění a provedení SDZ bude dle TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČNOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (III. vydání). Podle ČSN 01 8020 je nutné, aby retroreflexní
materiál značek splňoval vlastnosti minimálně třídy 1 (viz. čl. 2.2. TP 66) a aby značky byly v základní
velikosti (čl. 2.3. TP 66). Dopravní značky musí být osazeny na červenobíle lemovaných sloupcích,
přičemž budou na komunikacích umístěny svým levým okrajem 30-50 cm od okraje vozovky
komunikace, spodní hranou budou minimálně 0,60 m nad vozovkou, musí být upevněny na schválených
nosných zařízeních (zde podkladní deska + podpěrný sloupek, nebo patka + podpěrný sloupek) a budou
zabezpečeny tak, aby při zhoršených povětrnostních podmínkách nedošlo k jejich pádu. Délka
podpěrného sloupku se volí podle typu neseného zařízení, musí vyhovovat hodnotám zpravidla v rozmezí
1,00 - 2,50 m. Materiálem je hliník, plast nebo ocel. Červené a bílé pruhy na sloupku jsou provedeny z
retroreflexní fólie nejméně třídy R´1 o šířce 0,10 - 0,20 m. Celková délka barevné úpravy je nejméně
0,45 m. – čl. 4.6.3. TP 66). Dle čl. 4.6.2. TP 66 je zakázáno užívání jakýchkoliv improvizovaných
způsobů upevnění a zajištění dopravních značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových
nebo profilových křížů zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných
betonem, vyřazených disků kol vozidel, apod.

3.

Žadatel bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádření Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa
čj.: KRPL-18755-2/ČJ-2018-180106-10 ze dne 27.02.2018.
4. Dopravní značky a zařízení musí být umístěny na komunikacích před započetím akce a
žadatel zodpovídá za stav značení po celou dobu trvání povolení.
5. Pro přechodnou úpravu provozu na komunikacích bude použito pouze schválených
dopravních značek, vyobrazených v příloze vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.
6. Na komunikacích budou umístěny pouze dopravní značky základní velikosti a stejného typu jako
značky, které jsou na komunikacích trvale umístěny. Po skončení akce bude DZ neprodleně odstraněno
7. Každá změna, která by měla vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu musí být vždy
projednána s Policií ČR KŘPLK DI Česká Lípa a Městským úřadem Česká Lípa Odborem dopravy.
8. Platnost tohoto stanovení trvá po dobu platnosti příslušných povolení na uvedených komunikacích dle
rozhodnutí vydaných příslušným silničním správním úřadem.
9. Městský úřad Česká Lípa Odbor dopravy si vyhrazuje právo toto se stanovení přechodné úpravy
silničního provozu změnit či doplnit, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu.
10. Za dodržení podmínek tohoto stanovení je zodpovědný žadatel tj. spolek - Sportovní klub
MS AUTO, z. s., IČ: 68974451, se sídlem Jižní 1836, Česká Lípa, PSČ: 470 01, který určil,
že kontaktní osoba je: Josef Semerád, tel. +420 731 605 184.
11. Stanovení platí pouze ve správním obvodu ORP MěÚ Česká Lípa.
Odůvodnění:
Sportovní klub MS Auto z. s, IČ: 689 74 451 se sídlem Jižní 1836, 470 01 Česká Lípa podal dne
09.05.2018 podnět ke stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice č. sil.
č. II/262, II/268, III/26832, III/26833, III/2624, III/2634, III/2636, III/2627, III/26211 a III/26214
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z důvodu konání sportovních akcí pořádaných Sportovním klubem MS AUTO v roce 2018, dle
zakreslení v situačním studii – „Příloha č. 1“ z důvodu pořádání sportovních akcí pořádaných
Sportovním klubem MS AUTO v roce 2018: 1. „Českolipské Kozly“, 2. „Časovka družstev“ 3.
„Časovka jednotlivců, a 4. „Pahorek“ a pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě.
Ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona o provozu na pozemních komunikacích se jedná o
úpravu, ke které je zapotřebí předchozí písemné vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.
K navržené úpravě se písemně vyjádřil příslušný orgán – Policie ČR KŘPLK DI Česká Lípa,
stanoviskem čj.: KRPL-18755-2/ČJ-2018-180106-10 ze dne 27.02.2018. Podmínky uvedené ve
vyjádření – souhlasu byly zpracovány do Stanovení.
K návrhu vydal kladné stanovisko i vlastník předmětné silnice Liberecký kraj, IČ: 70891508, se
sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV. – Perštýn, PSČ: 460 01, zastoupený Krajskou správou
silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70946078, se sídlem České mládeže
632/32, Liberec, Liberec VI. – Rochlice, PSČ: 460 06 (majetkový správce předmětné komunikace)
písemností zn.: KSSLK/3150/2018 ze dne 23.04.2018.
K návrhu vydal kladné stanovisko i MěÚ Česká Lípa – odobor správy majetku pod č.j.:
MUCL/27105/2018 ze dne 03.04.2018, dále vydalo kladné stanovisko město Mimoň na zasedání
správní rady ze dne 09.04.2018, Obec Provodín ze dne 14.03.2018, Město Zákupy pod zn.
MUZ/1058/2018, Obec Bohatice ze dne 13.03.2018, ObÚ Slunečna ze dne 14.03.2018, Obec
Stvolínky pod značkou STV-112/2018, Obec Brniště č.j.: OÚBr.119/2018, Obec Horní Libchava ze
dne 08.03.2018, Obec kozly ze dne 08.03.2018, Obec Pertoltice ze dne 08.03.2018.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší správní úřad
návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Vzhledem k výše uvedenému, stanovil Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy, přechodnou
úpravu provozu na komunikaci tak, jak je na straně č. 1 a 2 tohoto opatření uvedeno.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
(ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu).
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (ustanovení § 173 odst. 2 správního
řádu.
Tento dokument musí být na úřední desce MěÚ Česká Lípa, ObÚ Kozly, ObÚ Horní Libchava,
ObÚ Brniště, ObÚ Stvolínky, ObÚ Slunečná, ObÚ Bohatice, MěÚ Zákupy, ObÚ Provodín, MěÚ
Mimoň, ObÚ Pertoltice pod Ralskem vyvěšen na dobu 15 dnů. Pátým 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.
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Elektronická úřední deska:
Vyvěšeno dne: ...................................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
František Ondřej
Vedoucí odboru dopravy

Elektronický podpis

Otisk úředního razítka

Příloha:
Příloha č. 1, 2, 3 a 4

Rozdělovník:

Žadatel:
-

Sportovní klub MS AUTO, z. s., IČ: 68974451, se sídlem Jižní 1836, Česká Lípa, PSČ: 470 01

Dotčené osoby: (veřejnou vyhláškou)
Dotčené orgány a organizace:
-

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 80

-

Liberecký kraj, IČ: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, Liberec IV. – Perštýn, PSČ: 460 01, zastoupený
Krajskou správou silnic Libereckého kraje, příspěvkovou organizací, IČ: 70946078, se sídlem České mládeže
632/32, Liberec, Liberec VI. – Rochlice, PSČ: 460 06

Dále k vyvěšení na úřední desce:
-

MěÚ Česká Lípa
ObÚ Kozly
ObÚ Horní Libchava
ObÚ Brniště
ObÚ Stvolínky
ObÚ Slunečná
ObÚ Bohatice
MěÚ Zákupy
ObÚ Provodín
MěÚ Mimoň
ObÚ Pertoltice pod Ralskem
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