MAGISTRÁT MċSTA LIBEREC
Odbor dopravy
NámČstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
ýj.:
VYěIZUJE:
TEL.:

MML019944/15-OD/Oh
CJ MML 040551/15
Ohnsorgová
485 243 838

V Liberci dne 27.2.2015

Návrh na opatĜení obecné povahy
Magistrát mČsta Liberec, odbor dopravy, podle ustanovení § 124, odst. 6 zákona þ. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o zmČnách nČkterých zákonĤ (zákon o silniþním provozu), ve znČní pozdČjších
pĜedpisĤ (dále jen „zákon o silniþním provozu“), pĜíslušný silniþní správní úĜad na úseku místních komunikací
a silnic II.a III. tĜídy v obvodu rozšíĜené pĤsobnosti statutárního mČsta Liberec v souladu ustanovením zákona
þ. 500/2004 Sb., správní Ĝád, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ (dále jen „správní Ĝád“),

zveĜejĖuje zámČr k umístČní
dopravní znaþky:

þ. IP 12 „P reservé“ s uvedením registraþní znaþky 4L3 6702 a V 10e

v místČ:

v ul. Za Humny v blízkosti objektu þ. p. 358, Liberec 23

V souladu s § 172, odst. 4 a 5 správního Ĝádu vyzýváme oprávnČné osoby k podání pĜipomínky nebo námitky
k tomuto návrhu opatĜení, v termínu do 30 dnĤ ode dne zveĜejnČní na úĜední desce.

OdĤvodnČní:
Obdržením žádosti o umístČní dopravní znaþky, bylo odborem dopravy Magistrátu mČsta Liberec vydáno
rozhodnutí na povolení zvláštního užívání, spoþívající ve zĜízení placeného vyhrazeného stání v ul. Za Humny
v blízkosti objektu þ. p. 358, Liberec 23.
Magistrát mČsta Liberec, odbor dopravy, oddČlení silniþní a dopravní, pĜedkládá v souladu s § 172, odst. 1,
správní Ĝád návrh opatĜení obecné povahy k umístČní výše uvedeného dopravního znaþení.
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou
být opatĜením obecné povahy pĜímo dotþeni, mohou podat písemné odĤvodnČné námitky, ostatní osoby, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotþeny, mohou uplatnit písemné pĜipomínky v termínu do 30 dnĤ
ode dne zveĜejnČní.
Návrh opatĜení veĜejné povahy je vyvČšen na dobu 15 dnĤ.
Ing. Pavel R y ch e t s k ý
vedoucí odboru dopravy

Na úĜední desce Magistrátu mČsta Liberec v y v Č š e n o dne:
Z úĜední desky Magistrátu mČsta Liberec s e j m u t o dne:
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