
 

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-177 2020/RADM 

Čj.: OD-613/2020-RADM       Železný Brod, dne: 13.01.2020 

Vyřizuje: 

 

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

 

Silnice LK a.s. 

Československé armády 4805/24 

Eduard Bark 

466 05  Jablonec nad Nisou 5 

 

 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU 

opatření obecné povahy 

stanovení přechodné 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 09.01.2020 podané Silnice LK a.s., 

Československé armády 4805/24, 468 05  Jablonec nad Nisou, IČO 28746503 dle § 77, odst. (1), písm. c) 

zákona o silničním provozu 

s t a n o v í 

po písemném vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství Policie ČR Libereckého kraje, Dopravní inspektorát 

Jablonec nad Nisou, poštovní přihrádka 231, 466 73 Jablonec nad Nisou (dále jen "orgán policie") č.j. 

KRPL-111357/ČJ-2019-180406-02 ze dne 19.12.2019, přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích 

na silnicích: II. a III. tříd v obci a mimo obec  

v místě: území obce s rozšířenou působností (ORP) Železný Brod - bývalého okresu Jablonec n./N.   

z důvodu: Umístění provizorního DZ a stanovení celoroční přechodné úpravy provozu na všech 

silnicích II. a III. tříd v působnosti ORP Železný Brod a to do konce roku 2020, 

operativní činnosti spojené se správou, údržbou, měřením a opravami silnic II., III. třídy, operativní 

zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP), pro které není vydáváno stavební povolení 

na území obce s rozšířenou působností (ORP) Železný Brod - bývalého okresu Jablonec n./N. 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Umístění dopravních značek a zařízení, ve smyslu TP 66 II. vydání bude provedeno podle 

konkrétní situace a místa (v obci a mimo obec) dle uvedených schémat (viz. žádost). 

2. DZ budou umístěny dle příslušných TP a legislativních norem a budou se podle postupu stavebních prací 

dále operativně upravovat dle výše uvedených schémat. 

3. Pracoviště se řádně označí dle příslušných legislativních norem a zajistí se bezpečnost chodců a provoz 

v místě prováděných prací bude řízen dle § 79, odst. (1), písm. i), zák. č. 361/2000 Sb. 

4. Při záboru chodníku se místo provádění prací označí pomocí dopravního zařízení Z2 (zábrana), pokud 

nezůstane chodník průchozí v šířce nejméně 1,5 m, umístí se pod DZ Z2 ještě DZ C 14a („Přejdi na 

druhý chodník“, „Přejdi na druhou stranu“). 

5. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění nebo poškození povrchu průjezdné části dotčené 

pozemní komunikace, případné nečistoty musí být okamžitě odstraněny. Zachová se bezpečný průjezd 

nejméně jednoho jízdního pruhu. 
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6. Případná úplná uzavírka a s tím související objízdná trasa bude předem projednána s DI PČR. 

7. Bude zajištěna v zákonem stanovené době informovanost BUS, veřejnosti, stálých obyvatel a dotčených 

provozoven o uzavírkách a o možnosti „dopravní obsluhy“ v místě. 

8. Po ukončení částečné uzavírky musí být dopravní značení v místě uvedeno do původního stavu, 

případná následná nerovnost na PK se označí dle TP 65. 

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

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

ukončení prací uvedeno do původního stavu. 

11. Osazení dopravního značení zajistí Silnice LK a.s., p. Eduard Bark, provozní technik. 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 p. Eduard Bark, provozní technik, tel. 601 571 664. 

12. Souhlas se uděluje do konce roku 2020. 

13. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může DI Policie ČR a správní orgán stanovit další 

dopravní značení, případně stanovené dopravní značení upravit nebo změnit. Povinností žadatele je 

zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení. 

 

Odůvodnění: 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu je nutná přechodná úprava provozu na pozemních 

komunikacích. 

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

orgánem policie, a projednána s vlastníkem komunikací. Stanovení přechodné úpravy provozu, bylo 

projednáno. Správní orgán stanovil přechodnou úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona 

o silničním provozu na základě žádosti žadatele - Silnice LK a.s., p. Eduard Bark, provozní technik, tel. 601 

571 664, Československé armády 4805/24, 466 05  Jablonec nad Nisou 5. 
 

 

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 vyvěšen po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

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 :  …………………. 

 

 

Obdrží: 

Silnice LK a.s., IDDS: vwc44xi 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: bdnkk7w 

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

co 


