
 

M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   Ž E L E Z N Ý   B R O D 

Odbor  dopravy 

468 22  Železný Brod, náměstí 3. května č.p. 1 
 

Spis. zn.:     OD-2120 2020/RADM 

Čj.: OD-114/2021-RADM       Železný Brod, dne: 04.01.2021 

Vyřizuje: 

 

M. Radostný, e-mail: m.radostny@zelbrod.cz, tel.:483 333 972   

 

ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí 

Duhová č.p. 1531/3 

140 00  Praha 4-Michle 

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

opatření obecné povahy 

stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy (dále jen "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") vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, na základě žádosti ze dne 26.10.2020 podané ČEZ ICT Services, a. s., 

Poskytování sítí, IČO 26470411, Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle, kterou zastupuje Vysoká 

škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, 17. listopadu č.p. 2172/15, Poruba, 708 00  

Ostrava 8 v souladu  ustanovením § 172, odst. (1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších 

zákonů 

stanoví 

 

místní úpravu provozu - umístění DZ IP12 (Vyhrazené parkování) + E8d (5m) + E13 ( se symbolem 

406 „Dobíjecí stanice elektromobilů“) při MK Jiráskovo nábřeží, ppč. 448/4, 448/5 k.ú. a obec 

Železný Brod – vyhrazení 2 parkovacích míst u dobíjecí stanice elektromobilů - dle písemného 

vyjádření Policie ČR KŘ DI Jablonec nad Nisou, ul.28.října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ 466 01 ze dne 

17.08.2020 Č.j.: KRPL-65543/ČJ-2020-180406-03: 

 

Návrh: Na základě žádosti ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IČO 26470411, Duhová č.p. 1531/3, 

140 00  Praha 4-Michle, kterou zastupuje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 

61989100, 17. listopadu č.p. 2172/15, Poruba, 708 00  Ostrava 8, je za účelem vyhrazení 2 parkovacích míst 

u dobíjecí stanice elektromobilů navržena nová místní úprava - umístění DZ IP12 (Vyhrazené parkování) + 

E8d (5m) + E13 ( se symbolem 406 „Dobíjecí stanice elektromobilů“) při MK Jiráskovo nábřeží, ppč. 448/4, 

448/5 k.ú. a obec Železný Brod.  

 

Odpovědná osoba  

Vyznačení DZ zajistí ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IČO 26470411, Duhová č.p. 1531/3, 140 00  

Praha 4-Michle, (dále jen žadatel). Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření 

– vyznačení DZ podle tohoto stanovení je Bc. Anna Koláčková, Vysoká škola báňská - Technická univerzita 

Ostrava, IČO 61989100, 17. listopadu č.p. 2172/15, Poruba, 708 00  Ostrava 8, tel. 730 570 500. 

 

Další podmínky  

1. V rámci tohoto „DZ“ bude užito dopravního zařízení v základním provedení dle EN 12899-1 a ve smyslu 

technických podmínek /např.TP 65 (II. vydání) a dalších příslušných norem, TP 119 apod./, zák. č. 

361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 

60/2001 Sb. a vyhlášky MDS č.30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, vše ve znění pozdějších úprav. 
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2. Místní úprava se provede do doby vyhodnocení této úpravy a podle přílohy č. 1-12 žadatele označené 

razítkem DI.  

3. Bude-li si to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, DI si vyhrazuje právo svoje vyjádření 

upravit. 

4. Instalaci dopravního zařízení provede odborná osoba, a to dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí 

tohoto opatření obecné povahy. 

 

Odůvodnění  

Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy (dále jen "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") vyhlášky č. 

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, obdržel dne 26.10.2020 podané ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování 

sítí, IČO 26470411, Duhová č.p. 1531/3, 140 00  Praha 4-Michle, kterou zastupuje Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava, IČO 61989100, 17. listopadu č.p. 2172/15, Poruba, 708 00  Ostrava 8 

v souladu  ustanovením § 77, odst. (1), písm. c) zákona o silničním provozu o stanovení místní úpravy 

provozu. 

 

Za účelem vyhrazení 2 parkovacích míst u dobíjecí stanice elektromobilů navržena nová místní úprava - 

umístění DZ IP12 (Vyhrazené parkování) + E8d (5m) + E13 (se symbolem 406 „Dobíjecí stanice 

elektromobilů“) při MK Jiráskovo nábřeží, ppč. 448/4, 448/5 k.ú. a obec Železný Brod. Podnět předchozím 

písemným vyjádřením v souladu s § 77, odst. (1), písm. c) zákona o silničním provozu vydala Policie ČR KŘ 

DI Jablonec nad Nisou dne ze dne ze dne 17.08.2020 Č.j.: KRPL-65543/ČJ-2020-180406-03. 

 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené DZ, se realizuje formou opatření 

obecné povahy dle části šesté zák. č. 500/200 Sb., správní řád ve znění pozdějších zákonů.  

Po posouzení celé věci dospěl Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy (dále jen "správní orgán") 

k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozemní 

komunikaci dle návrhu žadatele – ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IČO 26470411, Duhová č.p. 

1531/3, 140 00  Praha 4-Michle, kterou zastupuje Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, IČO 

61989100, 17. listopadu č.p. 2172/15, Poruba, 708 00  Ostrava 8 ze dne 26.10.2020 a to z důvodů, které jsou 

výše uvedeny. Všechny zákonem požadované podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní 

komunikaci byly splněny. 

 

Poučení  

Podle § 173, odst. (2) správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení. 

 

 

 

 

Vyřizuje: Miroslav Radostný         Mgr. Jiří Horušický 

             vedoucí odboru dopravy 

  

 

 

Na úřední desce Města Železný Brod  v y v ě š e n o  dne :   ……………… 

 

 

Na úřední desce Města Železný Brod  s e j m u t o  dne :  …………………. 

 

 

Příloha: 

Situace dopravního značení 1-12 (DIO). 

 

Obdrží: 

ČEZ ICT Services, a. s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i,  kterou zastupuje Vysoká škola báňská - 

Technická univerzita Ostrava, IDDS: d3kj88v – Bc. A. Koláčková 

Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou, DI, IDDS: vsmhpv9 

co 


