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                                       OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  
 

                                           VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

                                          

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/10 při omezení 

provozu při opravě opětných zdí u Železného Brodu.  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), podle 

ustanovení § 61 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 základě návrhu společnosti STRIX Chomutov, a.s., IČO: 27274535, se 

sídlem 28. října 1081/19, Chomutov, PSČ: 430 01 (dále jen „společnost STRIX Chomutov, a.s.“ 

nebo „žadatel“), ze dne 29.6.2020 o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích na silnici I/10, při omezení silničního provozu v souvislosti s opravou opětných zdí u 

Železného Brodu částečnou uzavírkou, jako příslušný krajský úřad podle ustanovení § 124 odst. 4 

písmeno b) zákona o silničním provozu, podle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním 

provozu stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pro společnost 

STRIX Chomutov, a.s.,   t a k t o :   
 

Rozsah:     z důvodu provádění stavebních prací na opravě opěrných zdí u Železného Brodu (mezi 

silničním km cca 84,460 – 84,660 – katastrální území Bzí u Železného Brodu) a  s tím 

spojeného omezení silničního provozu částečnou uzavírkou bude na silnici I/10 

provedena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích. Dopravní 

značení i dopravní zařízení bude na dotčené pozemní komunikaci provedeno a 

umístěno podle schváleného dopravně-inženýrského opatření (dále jen „DIO“). 

                 Termín:   od 4.8.2020 do 2.10.2020. 

Podmínky: 

a) Dopravní značení i dopravní zařízení na silnici I/10 bude provedeno a umístěno podle DIO (viz 

příloha č. 1), které bylo odsouhlaseno písemným vyjádřením Policie České republiky, Krajským 

ředitelstvím policie Libereckého kraje, Územním odborem Jablonec nad Nisou, dopravní 

inspektorát, se sídlem 28. října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ: 466 73 (dále jen „Policie ČR“), ze 

dne 25.6.2020 pod č.j.: KRPL-52459-2/ČJ-2020-180406-02.  

b) Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o 

silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění, a technické podmínky TP 66 ZÁSADY 

PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném 
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znění), i příslušná část technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění). 

c) Dopravní značky a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky 

odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní 

značení, část 1: Stálé dopravní značky, ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ustanovení 

§ 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/. 

d) Dopravní značky a dopravní zařízení budou po celou dobu umístění osazeny i ukotveny vhodným 

způsobem, dostatečně zabezpečeny, a to i proti účinkům větru (ustanovení § 62 odst. 2 zákona o 

silničním provozu). 

e) Umístění přechodného dopravního značení a dopravních zařízení, jejich údržbu i kontrolu, zajistí 

žadatel.  

f) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat 

bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit 

g) Za plnění podmínek tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

odpovídá žadatel, který určil jako odpovědnou a kontaktní osobu Filipa Sedláčka, tel.: 

601 357676. 

                                                   

                                                        O d ů v o d n ě n í 

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 29.6.2020 od společnosti STRIX Chomutov, a.s. návrh 

na stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/10 při omezení 

silničního provozu v souvislosti s opravou opětných zdí u Železného Brodu částečnou uzavírkou (opěrné 

zdi se nacházejí na pozemcích p. č. 639/1 a 898/1 v katastrálním území Bzí u Železného Brodu, obec 

Železný Brod).  

K provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/10 vydala souhlasné 

písemné vyjádření Policie ČR dne 25.6.2020 pod č.j.: KRPL-52459-2/ČJ-2020-180406-02.  

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ustanovení 

§ 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, 

dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající 

účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu platí, že jde-li o stanovení 

přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh 

opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. Podle 

ustanovení § 77 odst. 4 zákona o silničním provozu hrozí-li nebezpečí z prodlení, může příslušný 

správní orgán stanovit přechodnou úpravu provozu na dálnicích, silnicích, místních komunikacích 

nebo veřejně přístupných účelových komunikacích bez projednání s dotčenými orgány a bez 

předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy, nejdéle však na dobu 60 dnů.  

Opěrné zdi silnice I/10 se nacházejí ve špatném stavebním stavu a je nutné provést jejich opravu. 

V krajním případě hrozí i jejich zřícení nebo poškození.  

Krajskému úřadu Libereckého kraje pak nezbylo, než na základě shora uvedených skutečností vydat 

toto opatření obecné povahy.  
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Poučení  
 

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti 

pátým dnem po vyvěšení. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy 

nelze podat opravný prostředek. 

Příloha:    
 

1/ DIO. 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy    

 

 

 

 

 

Obdrží: 

Společnost STRIX Chomutov, a.s., IČO: 27274535, se sídlem 28. října 1081/19, Chomutov, 

PSČ: 430 01 (datovou schránkou).  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, 

PSČ: 140 00, zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 

1310, Liberec, PSČ: 460 55 (datovou schránkou). 

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad 

Nisou, dopravní inspektorát, se sídlem 28. října 10, Jablonec nad Nisou, PSČ: 466 73 (datovou 

schránkou).  

 

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce: 

Město Železný Brod, IČO: 00262633, se sídlem náměstí 3. května 1, Železný Brod, PSČ: 468 22 

(datovou schránkou). 
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Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu, 

bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu i na 

úřední desce Města Železný Brod, IČO: 00262633, se sídlem náměstí 3. května 1, Železný Brod, 

PSČ: 468 22, po dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za 

doručenou. Opatření obecné povahy musí být zveřejněno nejméně po dobu 15 dnů. 

Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost 

byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ustanovení § 25 odst. 2 

správního řádu. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ....................                                                                   Sejmuto dne: .................... 

 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy. 
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