
 

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.:     MUZB-OD-1154/2022-RADM 

Čj.: MUZB-OD-6878/2022-RADM       Železný Brod, dne: 12.05.2022 

Vyřizuje: 

 

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

 

Obec Pěnčín 

Pěnčín č.p. 57 – místostarosta M. Bernat 

468 21  Bratříkov 

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

opatření obecné povahy 

stanovení přechodné místní úpravy provozu na pozemní komunikaci 
 

Městský úřad v Železném Brodě, odbor dopravy (dále jen "správní orgán") příslušný podle § 124 odst. 5 

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 12.05.2022 podané Obcí Pěnčín, IČO 

00262501, Pěnčín č.p. 57, 468 21  Bratříkov, dle § 77, odst. (1), písm. c) zákona o silničním provozu 

s t a n o v í 

po písemném stanovisku Policie ČR, Kř Policie ČR Libereckého kraje, Di Jablonec nad Nisou, (dále jen 

"orgán policie") pod č.j. KRPL-44569/ČJ-2022-180406-10 ze dne 12.05.2022, přechodnou místní úpravu 

provozu na pozemních komunikacích. 

na silnici: sil. II/287, p.p.č. 870/3 a p.p.č. 928 a p.p.č. 870/2 k.ú. Huť, obec Pěnčín.   

v místě:     k.ú. Huť a obec Pěnčín v prostoru kozí farmy. 

z důvodu: „Pěnčínské slavnostik 2022“ v k.ú. Huť a obec Pěnčín v prostoru kozí farmy za účelem 

navigačního systému parkování, dne 25.06.2022 08:00 hod. do 23:00 hod. omezení rychlosti 

(30km) a uzavírky MK. 

                   Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na PK a úprava a řízení provozu na PK, ve znění pozdějších předpisů, 

technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na PK“, II. vydání a dle 

příslušných platných technických norem. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti 

podle TP 66 v reflexním provedení. 

2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 

3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po 

ukončení akce uvedeno do původního stavu. 

4. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené PK. 

5. Umístění dopravního značení a zařízení (dále jen DZ) bude provedeno podle situací a příloh DIO, které 

jsou označeny razítkem DI, KŘ Policie ČR Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou a jsou nedílnou 

součástí tohoto vyjádření. 

6. DZ budou umístěny dle příslušných Technických podmínek (dále jen TP) a legislativních norem, po 

dobu akce budou kontrolovány, udržovány a po ukončení akce budou ihned odstraněny a silniční provoz 

uveden do původní podoby. 

7. Sil. II/287 bude v době akce osazena DZ A12a („Chodci“) s DZ 20a („Nejvyšší dovolená rychlost 30“) a 

MK budou v době akce uzavřeny a řádně osazeny dopravním značením Z 2 (Zábrana pro označení 

uzavírky“) a DZ B 1 („Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“). Po ukončení akce bude dopravní 

značení uvedeno do původního stavu. Objízdná trasa nebude vedena. 
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8. Stálé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude po dobu akce 

zakryto nebo odstraněno v souladu s TP 66 II. vydání a to včetně VDZ. 

9. Pořadatel zajistí pro dobu akce dostatečně početnou, řádně poučenou a viditelně označenou 

pořadatelskou službu. Ta bude zvláště v dopravně kolizních místech (např. na zakázaných zónách, 

křižovatkách, u uzavírek, při vjezdu na parkovací plochy, přechody pro chodce apod.). 

10. Pořadatel zajistí v místě, obvyklým způsobem, informovanost široké veřejnosti a obyvatelstva o době 

konání akce a možnosti zajištění „dopravní obsluhy“ v prostoru. 

11. Parkovací možnosti budou zajištěny a budou mít vlastní dopravní režim a budou řádně připraveny a 

označeny. V dotčeném úseku musí být vždy zachován průjezd pro vozidla IZS. 

12. Ve vztahu ke stánkům a případným atrakcím (kolotoče, houpačky apod.) se zajistí bezpečnost silničního 

provozu tak, aby jednotlivé prvky nezasahovaly do profilu PK, anebo jinak neomezovaly bezpečnost 

silničního provozu. 

13. Pořadatel zajistí dosah odtahové služby a projedná zvláštní užívání a údržbu předmětné PK s vlastníkem. 

14. DI Jablonec n./N. si vyhrazuje právo, bude-li si to vyžadovat bezpečnost či plynulost silničního 

provozu, tuto úpravu silničního provozu změnit. 

15. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí pravomocného rozhodnutí ve věci povolení 

zvláštního užívání a uzavírky vydaného příslušným správním úřadem. Termín provedení přechodné 

úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím. Po osazení přechodného dopravního značení a před 

započetím akce nutno informovat orgán policie. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného 

dopravního značení přede dnem stanoveným v rozhodnutí silničního správního úřadu jako den ukončení 

uzavírky silnice, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice 

uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu a orgánu policie. 

16. Osazení dopravního značení zajistí Obec Pěnčín, IČO 00262501, Pěnčín č.p. 57, 468 21  Bratříkov,  

kterou zastupuje místostarosta obce p. Michal Bernat (dále jen žadatel). Odpovědná osoba za řádné 

provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto 

stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné 

odstranění je místostarosta obce p. Michal Bernat, mob. 735 179 520. 

17. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, 

případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je zajistit okamžité osazení 

stanoveného dopravního značení. 

 

Odůvodnění: 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s povolením zvláštního užívání a uzavírky, je 

nutná přechodná úprava provozu na PK. 

Na tuto úpravu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným 

orgánem policie a projednána s vlastníky PK. Povolení zvláštního užívání a uzavírky včetně stanovení 

přechodné úpravy provozu, bylo projednáno. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 

odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu na základě žádosti podané Obcí Pěnčín, IČO 00262501, Pěnčín 

č.p. 57, 468 21  Bratříkov, kterou zastupuje místostarosta obce p. Michal Bernat. 

 

 

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. 

 

 

Opatření veřejné povahy je vyvěšeno po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

Vyřizuje: Miroslav Radostný         Mgr. Jiří Horušický 

             vedoucí odboru dopravy 
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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: 

Návrh dopravního značení 1/1 (DIO). 

 

Obdrží: 

Obec Pěnčín, IDDS: rvzjds7 

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

co 

 


