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MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
H 

Odbor dopravy 
êıilžıëš 

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

čjn MML213850/22-ODn=xi |_ _] 
CJ MML 216562/22 

VYŘIZUJE: Jana Fričová 
TEL.: 485 243 859 

V Liberci dne 11.10.2022 

Věc: Žádost 0 poskytnutí informací dle Zákona č. 106/1999 Sb. 
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40, odst. 4 a Odst. 5 
Zákona č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o pozemních 
koInunikacích"), na základě žádosti pana 
Benešov u Prahy, o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. sděluje: 

Odbor dopravy Magistrátu města Liberec v územním řízení na stavbu pro reklamu nevydává Závazná 
Stanoviska, ale pouze fljádření. Vyjádření (souhlasných) k umístění reklamního zařízení odbor dopravy, jako 
příslušný Silniční Správní úřad, vydal: 
V roce 2021-17 
v roce 2022 - zatím 22. 

Odbor dopravy Vám v příloze zasílá fotokopie 3 x vyjádření Z roku 2021, 3 x Vyjádření z roku 2022. 

,ˇ 

Ing. Pavel Rynhøıxký
vedouci odboru dopravy

z

/I 

Obdržíz





MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
Odbor dopravy 

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

I.\~. 1.1. 

Váš dopis Značky / Ze dne MML039300/22-OD/FTÍ Vyřizuje: Jana Friěová V Liberci dne 
/17.02.2022 CJ MML 072594/22 Tel.: 485 243 S59 29.03.2022 

Vyjádření k umístění reklamního Zařízení 
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako silniční Správní úřad příslušný podle ust. § 40 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacich"), po vyjádření Policie CR, Krajské ředitelství policie Libereckého kaje, dopravní inspektorát Liberec čj. KRPL- 
24067-2/CJ-2022-l80506-05 ze dne 17.3.2022, ve smyslu ustanovení § 154 Zákona ě. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

vyjádření 
pro žadatele: 

Odbor dopravy souhlasí S umístěním světelného reklamního poutače s nápise „bistretto“ na fasádu objektu 
na Soukenném náměstí 23/10, pohled z ul Pražská (3060 X 610 mm), pohled Z Revoluční (3060 x 390 mm) 
a nad vchodem (ve třech řadách - výška 960 mm) ~ dle projektové dokumentace. 

Souhlas ke zřízení a provozování reklamního zařízení se uděluje za splnění těchto podmínek: 
1. Umístění reklamy se povoluje do doby existence provozovny. 
2. Reklama nebude nadměmě rozptylovat pozomost řidičů pohybem, náhlou změnou intenzity osvětlení, 

blikáním apod. 
3. Reklama bude umístěna v místě označeném na situaci přiložené k žádosti. 
4. Parametry provedení reklamního zařízení dle projektové dokumentace budou dodrženy. 
5. Reklama nesmí být provedena tak, aby došlo k záměně S dopravním zařízením nebo světelným signalizačním 

zařízením či světelným zařízením. 
6. Povrchové provedení reklamy nebude Z lesklého, odrazivého nebo fiuorescenčního materiálu, umožňující 

odraz světla a ohrožení řidičů. 

Poučení: 
Toto vyjádření není vydáváno ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat. 

Upozornění: 
0 V případě nedodržení výše uvedených podmínek, může silniční správní úřad v souladu s ust. § 35 zákona 

č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů, nařídit odstranění těchto 
reklamních ploch. 

lv 

0 Toto vyjádření nenahrazııje povolení dle stavebního zákona. ”

Ing.1›nvøıRyøhø±Sı‹y' 
› vedouci odboru dopravy

. 
.' 



ČJ, MMLo39800/22-OD/Fri sn. 2 

Poplatek: 
Správní poplatek podle Zákona či 634/2004 Sb., O správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů, ve Znění pozdějších 
předpisů, Se nevyměruje. 

Na vědomí: 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vSmhpv9



>;,;_,_„ MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
Odbor dopravy 

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

z H 

Váš dopis Značky / ze dne MML097350/22-0D/FTÍ Vyřizuje: Jana Fríčová V Liberci dne 
/29.04.2022 CJ MML 112571/22 Tćın 485 243 859 18.05.2022 

vz Vyjádření k umístění reklamního zarizeni 
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon O pozemních kOmunikacích"), 
po vyjádření Policie CR, Krajské ředitelství policie Libereckého kaje, dopravní inspektorát Liberec čj. KRPL- 
45029-2/CJ-2022›I80506-05 ze dne 11.5.2022, ve smyslu ustanovení § 154 zákona č.500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

vyjádření 
pro žadatele: 

Odbor dopravy souhlasí s umístěním světelného panelu (výstrče) O rozměrech 70 x 46 cm S nápisem
na fasádu domu č.p. 39/30 v ulici 5. května v Liberci. 

Souhlas ke zřízení a provozování reklamního zařízení se uděluie za splnění těchto podmínek: 
1. Umístění reklamy se povoluje do doby existence provozovny. 
2. Reklamní zařízení nebude nadměrně rozptylovat pozomost řidičů pohybem, náhlou změnou intenzity 

osvětlení, blíkămím apod. 
3. Parametry provedení reklamního zařízení budou dodrženy. 
4. Reklama nesmí omezovat viditelnost či identifikaci zařízení sloužících k řízení nebo zajištění silničního 

provozu, omezovat výhled chodců. 
5. Reklama nesmí zasahovat do prˇůchozího profilu přilehlého chodníku a ul. 5. května. 
6 Povrchové provedení reklamy nebude z lesklého, Odrazivého nebo Íluorescenčního materiálu, umožňující 

odraz Světla a ohrožení řidičů. 

Poučení: 
Toto vyjádření není vydáváno ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat. 

Upozornění: 
0 V případě nedodržení výše uvedených podmínek, může silniční správní úřad v souladu S ust. § 35 zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařídit odstranění těchto 
reklamních ploch. 

I Toto vyjádření nenahrazuje povolení dle stavebního zákona. 
0 Toto vyjádření nenałırazuje souhlas vlastníka nemovitostí S umístěním reklamního zařízení. 

Ing. Pavel Rychetský
vedoucí odboru dopravy

/



Črj. MMLo9735O/22-ODM sn. Z 

Poplatek: 
Správní poplatek podle Zákona č, 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů, ve Znění pozdějších 
předpisů, se nevyměřuje. 

Obdrží: 

Na vědomí: 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vSrnhpv9



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
Odbor dopravy 

Ě' Náměstí Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec 1 

_ . 

Váš dopis značky / ze dne MMU22334/22`0D/Fľl Vyřinıje: Jana Fričová V Liberci dne 
/31.05.2022 CI MML 157733/22 Tfltz 485 243 859 18.07.2022 

vf Vyjádření k umístění reklamního zarızení 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako Silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon O pozemních kOmunikacích“), 
ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

Vyjádření 
Odbor dopravy souhlasí S dalším provozováním stávajícího reklamního zařízení o rozměrech 5,2 x 2,5 m, které 
je umístěné na p.p.č. 42/13 vk.ú, Rochlice u Liberce - při ul. Vratislavická, odbor dopravy dále souhlasí 
S posunutím reklamního zařízení O cca 4,3 m na fasádu garáže na p.p.č. 39/8 a 39/7. 
Souhlas ke zřízení a provozování reklamního zařízení se uděluje za splnění těchto podmínek: 

. Umístění reklamy se povoluje do 31.7.2027. 
Vozovka nesmí být v žádném případě reklamním zařízením dotčena a musí zůstat prüjezdná. 
Reklama bude umístěna v místě označeném na situaci přiložené k žádosti. 
arametıy provedení reklamního zařízení - plachty, zejména rozměr budou dodrženy. 

Reklama nesmí být umístěna tak, aby omezovala výhled na trasu dané Silnice (místní komunikace) a měnila 
a omezovala dopravní situaci v dané lokalitě. 

6. Reklama nesmí omezovat viditelnost či identifikaci zařízení sloužících k řízení nebo zajištění silničního 
provozu, omezovat výhled chodců. 

7. Při umístění reklamy nesmí vzniknout možnost iluzorního vjemu dopravní Situace či vedení dopravní cesty. 
8. Reklama nesmí být provedena tak, aby došlo k záměně s dopravním zařízením nebo světelným signalizaěním 

zařízením či světelným zařízením. 
9. Povrchové provedení reklamy nebude Z lesklého, odrazivého nebo fluoresceněního materiálu, umožňující 

Odraz světla a Ohrožení řidičů. 

E".^'**!`**"' 

*e 

Odůvodnění: 
Odbor dopravy vydává vyjádření ve smyslu ustanovení § 35, odst. 2 zákona O pozemních komunikacích. 
Stávající reklaınní zařízení je na uvedeném stanovišti provozováno již dlouhodobě. Odboru dopravy není 
známo, že by během provozování reklamního zařízení došlo kohrožení bezpečnosti, či plynulosti provozu 
na přilehlé komunikaci. Přemístěním reklamního zařízení na fasádu garáže nedojde ke změně situace. Na základě těchto skutečností vydal odbor dopravy vyjádření, jak výše uvedeno. 
Poučení: 
Toto vyjádření není vydáváno ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.



ČJ. MMLı22384/22-ODM Sın Z 

Upozornění: 
I V případě nedodržení výše uvedených podmínek, může Silniční Správní úřad V souladu S ust. § 35 Zákona č. 

13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařídit odstranění těchto reklamních 
ploch. 

0 Toto vyjádření ııenahrazuje povolení dle stavebního zákona. 
0 Toto vyjádření neııalırazuje Souhlas vlastníka pozemku s umístěním reklamního zařízení.

z
ı 

Ing. Pavel Ryclıetský 
vedouci odboru dopravy

Poplatek: 
Správní poplatek podle Zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů, ve Znění pozdějších 
předpisů, se nevyměřuje. 

Obdržíı 



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
J Odbor dopravy 
É Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Váš dopis Značky / Ze dnc MMÍ‹09I473/ŽIˇOD/FTÍ Vyřizuje: .lana Fričova V Liberci dne 
/28.04.2021 CJ MML 123757/21 røı.z 485 243 859 08.06.2021 

vz Vyjádření k umístění reklamního zarızení 
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako Silniční Správní úřad příslušný podle ust. § 40 Zákona č. 13/1997 
Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), 
ve smyslu ustanovení § 154 zákona č, 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

vyjádření 
pro žadatele: 

Odbor dopravy souhlasí S dalším provozováním stávajících reklamních Zařízení (dle situace): 

l p.p.č. 6173/ 1 v k.ú. Liberec (2 x ) - při ul. Žitavská, konstrukce zabudovaná do pozemku 
2. p.p.č. lll5/l vk.ú. Homí Růžodol (2 x ve tvaru V) - při ul. Čechova, konstrukce zabudovaná 

do pozemku 
3. p.p.č. 1120/l V k.ú. Homí Růžodol ~ při ul. Doubská (na zeď) 
4. p.p.č. 6173/1 v k.ú. Horní Růžodol - při ul. Nákladní/Čechova (na zeď) 
5. p.p.č. 6173/1 v k.ú. Homí Růžodol - při ul. Nákladní (na oplocení) 
6. p.p.č. 6173/ 1 v k.ú. Horní Růžodol - při ul. Nákladní, na kovové konstrukci V betonových patkách 
7. p.p.č. 6173/1 vk.ú. Homí Růžodol - při ul. Žitavská (2 X do tvanı V), na kovové konstrukci 

v betonových patkach. 

Souhlas ke Zřízení a provozování reklamního zařízení se uděluje za splnění těchto podmínek: 
1. Umístění reklamy se povoluje do 30.6.2026. 

Vozovka nesmí být V žádném případě reklamním zařízením dotčena a musí zůstat průjezdná. 
Reklama bude umístěna V místě oznaěeném na situaci přiložené k žádosti. 
Parametry provedení reklamního Zařízení - plachty, zejména rozměr budou dodrženy. 
Reklama nesmí být umístěna tak, aby omezovala výhled na trasu dané silnice (místní komunikace) a měnila 
a omezovala dopravní Situaci v dané lokalitě. 

6 Reklama nesmí omezovat viditelnost či identifikaci zařízení sloužících k řízení nebo Zajištění silničního 

(II-Bbàbł 

provozu, omezovat výhled chodců. 
7. Při umístění reklam nesmí vzniknout možnost iluzomího v`emu do ravní situace či vedení do ravní ces .Y P



ć,j, MML091473/21-OD/Fri sn. 2 

8. Reklama nesmí být provedena tak, aby došlo k záměně S dopravním zařízením nebo světelným signalizačním 
zařízením či světelným zařízením. 

9. Povrchové provedení reklamy nebude Z lesklého, odrazivého nebo fiuorescenčního materiálu, umožňující 
odraz světla a ohrožení řidičů. 

ø ˇ , Oduvoduenı. 
Uvedená reklamní Zařízení jsou provozována již dlouhodobě. Po dobu jejich provozování nebylo Zaznamenáno 
ohrožení bezpečnosti, či plynulosti provozu na dotčených komunikacích. 

Poučení: 
Toto vyjádření není vydáváno ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat. 

Upozornění: 
0 V případě nedodržení výše uvedených podmínek, může silniční Správní úřad v souladu S ust. § 35 Zákona 

č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, nařídit odstranění těchto 
reklamních ploch. 

0 Toto vyjádření nenahrazuje povolení dle stavebního zákona. 
0 Toto vyjádření ııeııahrazuje souhlas vlastníka pozemku S umístěním reklamního zařízení. 

Ing.PavelRychetsky
vedoucí odboru doprav

/

Poplatek: 
Správní poplatek podle Zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje. 

Obdrží: 



MAGISTRÁT MĚSTA LIBEREC 
Odbor dopravy 

Náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 

Váš dopis značky / Ze dne MMLl24l30/21-OD/Fľi Vyřizuje: Jana Fričová V Liberci dne 
/08.06.2021 CJ MML 152243/21 Tęı.z 485 243 859 19.07.2021 

Vyjádření k umístění reklamního zařízení 

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle ust. § 40 Zákona č. 13/1997 
Sb., O pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), 
po vyjádření Policie CR, Krajské ředitelství policie Libereckého kaje, Odbor služby dopravní policie čj. KRPL- 
57510-1/CJ-2021-l800DP~05 ze dne 30.6.2021, ve smyslu ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

vyjádření 
pro žadatele: 

Odbor dopravy souhlasí S instalací světelného informačního displeje O rozměru 1000 x 1000 mm na p.p.č. 
1594/1 V k.ú. Hrádek nad Nisou V blízkosti ul. Vlnařská - dle předložené situace. 

Souhlas ke zřízení a provozování reklamního zařízení se uděluje za splnění těchto podmínek: 
I. Umístění reklamy se povoluje po dobu trvání provozu areálu VGP Park Hrádek nad Nisou. 

Vozovka nesmi být V žádném případě reklamním zařízením dotčena a musí zůstat průjezdná. 
Reklama bude umístěna V místě označeném na situaci přiložené k žádosti. 
Parametry provedení reklamního zařízení - plachty, Zejména rozměr budou dodrženy. 
Reklama nesmí být umístěna tak, aby omezovala výhled na trasu dané Silnice (místní komunikace) a měnila 

E1':'*$“!" 

a omezovala dopravní Situaci v dané lokalitě. 
6 Reklama nesmí omezovat viditelnost či identifikaci zařízení sloužících k řízení nebo zajištění silničního 

provozu, omezovat výhled chodců. 
7. Při umístění reklamy nesmí vzniknout možnost iluzorního vjemu dopravní situace či vedení dopravní cesty. 
8 Reklama nesmí b ' rovedena tak, ab došlo k záměně S do ravním zařízením nebo Světeln 'm si nalizačním Y 8 

zařízením či světelným zařízením. 
9. Povrchové provedení reklamy nebude z lesklého, odrazivého nebo Íluorescenčnüıo materiálu, umožňující 

odraz světla a ohrožení řidičů. 

Odůvodnění: 
Odbor dopravy vydává vyjádření ve smyslu ustanovení § 35, odst. 2 Zákona O pozemních komunikacích. Před 
vydáním vyjádření odbor dopravy podal písemnou žádost O vyjádření Policie CR. Krajské ředitelství policie 
Libereckého kraje. Odbor služby dopravní policie Krajského ředitelství policie Libereckého kraje vydal dne 
30.6.2021 pod č.j.: KRPL-57510-1/CJ~2021~1800DP-05 Stanovisko. Zadatel na základě stanoviska Policie ČR



Č.j. MMLlZ4l3()/21-OD/Fri str. 2 

přepracoval žádost tak, aby odpovídala předloženým požadavkům. Odbor dopravy na základě těchto skutečností 
vydal vyjádření, jak výše uvedeno. 

Poučení: 
Toto vyjádření není vydáváno ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat. 

Upozornění: 
0 V případě nedodržení výše uvedených podmínek, může Silniční správní úřad v souladu S ust. § 35 zákona Č. 

13/1997 Sb., 0 pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů, nařídit odstranění těchto reklamních 
ploch. 

I Toto vyjádření neııahrazuje povolení dle stavebního zákona. 
I Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku S umístěním reklamního Zařízení.

Ing.ı›fzvzıRyznø‹fln‹ý
vedoucí odboru doprav
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Poplatek: 
Správní poplatek podle Zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje. 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor Služby dopravní policie, IDDS: vsmhpv9



MAGISTRAT MESTA LIBEREC 
Odbor dopravy 

Náměstí Dr. E. Beneše l, 460 59 Liberec lˇ 
Váš dopis Značky / ze dne MML225909/20-OD/FTÍ Vyřizuje: Jana Fričová V Liberci dne 
/25.11.2020 CI MML 003049/21 Tø1.z 485 243 859 13.01.2021 

Vyjádření k umístění reklamního zařízení 
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, jako silniční Správní úřad příslušný podle ust. § 40 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), 
ve smyslu ustanovení § l54 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává 

vyjádření 
pro žadatele: 

Odbor dopravy souhlasí sumístěním pylonu (označení provozovny) O rozměrech 5,225 x 0,96 X 15 m 
na p.p.č. 658/18 V k.ú. Staré Pavlovice, při ul. Letná - dle situace. 

Souhlas ke zřízení a provozování reklamního zařízení se uděluje za splnění těchto podmínek: 
1. Reklamní zařízení (označení provozovny) bude umístěno až po odstranění stávajícího pylonu (OBI), 

který je umístěn na p.p.č. 658/18 v k.ú. Staré Pavlovice při vjezdu k objektu OBI Z ul. Letná. 
. Umístění reklamy se povoluje do doby trvání provozoven. 
Vozovka nesmí být v žádném případě reklamním zařízením dotčena a musí zůstat průjezdná. 
Reklama bude umístěna v místě označeném na situaci přiložené k žádostí. 
Parametry provedení reklamního zařízení, zejména rozměr budou dodrženy. 

. Reklama nesmí být umístěna tak, aby omezovala výhled na trasu dané Silnice (místní komunikace) a měnila 
a omezovala dopravní situaci v dane' lokalitě. 

7. Reklama nesmí omezovat viditelnost či identifikaci zařízení sloužících k řízení nebo zajištění silničního 

cxgııııoahı 

provozu, omezovat výhled chodců. 
8. Pří umístění reklamy nesmi vzniknout možnost iluzomiho vjemu dopravní Situace či vedení dopravní cesty. 
9. Reklama nesmí být provedena tak, aby došlo k záměně S dopravním zařízením nebo světelným signalizačním 

zařízením či světelným zařízením. 
10.Povrchové provedení reklamy nebude Z lesklćho, odrazivého nebo Íluorescenčního materiálu, umožňující 

odraz světla a ohrožení řidičů.



ČJ. MML22ó9o9/20-OD/rv; sn. Z 

Odůvodnění: 
Reklamní zařízení (pylon) je označením nově vznikajících provozoven v místě stávajícího objektu prodejny 
OBI. Prodejna OBI bude zrušena, není tedy vhodné umístění stávajícího pylonu (OBI). Krajské ředitelství 
policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec ve svém vyjádření ze dne 7.1.2021 nedoporučilo 
umístění předmětného Zařízení. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná O označení provozovny, které je po celou 
dobu trvání provozoven neměnné, vydal odbor dopravy vyjádření jak výše uvedeno. 

Odbor dopravy vydává vyjádření ve smyslu ustanovení § 35, odst. 2 zákona O pozemních komunikacích 

Poučení: 
Toto vyjádření není vydáváno ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat. 

Upozornění: 
0 V případě nedodržení výše uvedených podmínek, může silniční správní úřad v souladu s ust. § 35 Zákona 

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve Znění pozdějších předpisů, nařídit odstranění těchto 
reklamních ploch. 

0 Toto vyjádření nenahrazuje povolení dle stavebního zákona. 
0 Toto vyjádření nenahrazuje souhlas vlastníka pozemku S umístěním reklamního zařízení. 

In .PaVelR chets g Y 
vedoucíodboru dopra
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Poplatek: 
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., O správních poplatcích, ve Znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje. 

Obdržíz 

Na vědomí: 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Liberec, IDDS: vSmhpv9


