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STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který
podal dne 10.1.2020 navrhovatel
Silnice LK a. s., IČO 28746503, Československé armády 4805, 466 05 Jablonec nad Nisou
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172
a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy
stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
komunikace: silnice II. a III. třídy
akce:

Celoroční přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. tříd

takto:

- část B v obci: B/1, B/2, B/3, B/4, B/7, B/14.2, B/14.3, B/24, B/25.1, B/25.2 a B/25.3
- část C mimo obec: C/1, C/2 až C/8, C/10c a C/11 až C/14

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými
podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
2. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. Trvalé
dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po ukončení
akce uvedeno do původního stavu.
3. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný.
4. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
5. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným
v rozhodnutí, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní
komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu.
6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.
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7. Budou dodrženy podmínky souhlasu PČR
a) Schémata budou aplikována podle dopravně technického stavu komunikace, rozhledových
poměrů, rozměrů pracovního místa, volné šíře vozovky… atd.
b) Dopravní značení musí být rozmísťováno s ohledem na dopravně technický stav komunikace, tj.
s ohledem na blízkost křižovatky, zatáčky… atd.
c) Pověřený pracovník KSSLK, p. o. jednoznačně určí užití typového schématu pro provádění prací
na daném úseku silnice nebo účelové komunikace v majetku Libereckého kraje.
d) Pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni užívat reflexní vesty schváleného typu.
e) Pro nepohyblivá pracovní místa s dobou trvání více než 5 pracovních dnů, bude platit ohlašovací
povinnost na dopravní inspektorát PČR, ÚO Semily – datová schránka ID: vsmhpv9 nebo e-mail:
epodatelna.policie@pcr.cz.
f) PČR, ÚO Semily je územně příslušný v rozsahu území okresu Semily a katastru obcí Příšovice,
Svijany, Kořenov.
g) Toto stanovisko se netýká případů dle § 24, odst. 8), zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, kdy je nutné provádět opatření k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích neprodleně.
h) Souhlasíme se stanovením přechodné úpravy silničního provozu ve smyslu ustanovení § 77, odst.
2, písm. B), zákona č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, pro provádění
běžných (typových) prací na údržbě a drobných opravách silnic II. a III. třídy za výše uvedených
podmínek.
i) Rozsáhlejší návrhy na přechodnou úpravu provozu budou projednávány standartním postupem
dle ustanovení § 77, odst. 2), písm. B) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích vždy jednotlivě, případ od případu.
Odůvodnění:
Navrhovatel podal 10.1.2020 návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím.
Správní orgán obdržel kladné závazné stanovisko dotčeného orgánu:
-

Policie ČR: Č. j. KRPL-111688-01/ČJ-2019-181106-04

a souhlasy majetkových správců pozemních komunikací:
-

KSSLK: KSSLK/9371/2019

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu,
a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Poučení:
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně
15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li
o stanovení přechodné úpravy provozu, správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek
nebo námitek.
Ing. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Obdrží:
Silnice LK a. s., IDDS: vwc44xi
sídlo: Československé armády č.p. 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 5
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w
sídlo: České mládeže č.p. 632/32, 460 06 Liberec 6
Dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9
sídlo: Vysocká č.p. 225, 513 15 Semily
K vyvěšení na úřední desce
- Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Benecko, Benecko č.p. 190, 512 37 Benecko
- Obecní úřad Bukovina u Čisté, Bukovina u Čisté č.p. 19, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Čistá u Horek, Čistá u Horek č.p. 152, 512 35 Čistá u Horek
- Obecní úřad Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky č.p. 41, 512 34 Horka u Staré Paky
- Obecní úřad Horní Branná, Horní Branná č.p. 262, 512 36 Horní Branná
- Obecní úřad Jestřabí v Krkonoších, Roudnice č.p. 42, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Kruh, Kruh č.p. 165, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Levínská Olešnice, Levínská Olešnice č.p. 94, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších č.p. 131, 512 32 Martinice v Krkonoších
- Obecní úřad Mříčná, Mříčná č.p. 211, 512 04 Mříčná
- Obecní úřad Paseky nad Jizerou, Paseky nad Jizerou č.p. 242, 512 47 Paseky nad Jizerou
- Obecní úřad Peřimov, Peřimov č.p. 107, 512 04 Mříčná
- Obecní úřad Poniklá, Poniklá č.p. 65, 512 42 Poniklá
- Obecní úřad Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Jilemnice č.p. 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice
- Obecní úřad Studenec, Studenec č.p. 364, 512 33 Studenec
- Obecní úřad Svojek, Svojek č.p. 1, 507 91 Stará Paka
- Obecní úřad Víchová nad Jizerou, Víchová nad Jizerou č.p. 8, 512 41 Víchová nad Jizerou
- Obecní úřad Vítkovice, Vítkovice v Krkonoších č.p. 243, 512 38 Vítkovice v Krkonoších
- Městský úřad Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou č.p. 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou
- Městský úřad Rokytnice na Jizerou, Horní Rokytnice č.p. 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou

