
 

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-1017 2020/RADM 

Čj.: OD-6279/2020-RADM       Železný Brod, dne: 15.05.2020 

Vyřizuje: 

 

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

 

RYDVAL - ELEKTRO s.r.o. 

plk. Truhláře č.p. 114 

512 51  Lomnice nad Popelkou 

 

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 14.05.2020 podané RYDVAL - ELEKTRO 

s.r.o., IČO 25298194, plk. Truhláře č.p. 114, 512 51  Lomnice nad Popelkou, 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-38800/ČJ-2020-180406-02 ze dne 14.05.2020, přechodnou úpravu provozu na pozemních 

komunikacích 

na silnici:   MK, p.p.č. 1747/2 v úrovni p.č. 836/1, v k.ú. Vrát, obci Koberovy u č.p. 43.   

v místě:      p.p.č. 1747/2 v úrovni p.č. 836/1, v k.ú. Vrát, obci Koberovy – výkopové práce – „Rozšíření 

distribuční soustavy NN pro nové OM“. 

 z důvodu: Přechodná úprava provozu na: MK, p.p.č. 1747/2 v úrovni p.č. 836/1, v k.ú. Vrát, obci 

Koberovy u č.p. 43, částečná uzavírka – výkopové práce – „Rozšíření distribuční soustavy 

NN pro nové OM“. 

 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

 

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

přílohy (viz. návrh DIO), které jsou označeny razítkem DI a jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření. Dle 

postupu prováděných prací se může místní úprava měnit. 

2. Dopravní značky budou umístěny dle příslušných TP a legislativních norem a ve smyslu schémat (viz. 

TP č. 66, II. vydání) – např. schéma B/1 v obci nebo viz příloha. 

3. Jednotlivá pracoviště budou řádně označena dle příslušných ČSN a dalších legislativních norem. 

4. Při provádění prací nesmí docházet ke znečištění povrchu průjezdné části PK, případné nečistoty musí 

být ihned odstraněny. Bude zajištěn bezpečný přístup k nemovitostem v uzavřeném úseku. 

5. Částečná uzavírka MK, p.p.č. 1747/2 v úrovni p.č. 836/1, v k.ú. Vrát, obci Koberovy u č.p. 43, bude 

pouze na nejkratší dobu nezbytně nutnou (max. 3 dnů), v období od 15.06.2020 do 20.06.2020. 

6. Objízdná trasa bude vedena po přilehlých PK. Bude umožněn bezpečný přístup k dotčeným 

nemovitostem. 
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7. Stálé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným dopravním značením, bude po dobu 

provádění prací zakryto nebo odstraněno v souladu s TP 66 II. vydání a po ukončení akce, bude uvedeno 

do původního stavu. 

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

provozoven o částečné uzavírce a o možnosti „dopravní obsluhy“ v místě. 

9. V případě, že by mělo dojít k omezení výhledu na umístěné stálé dopravní značení, dojde k jeho zakrytí 

a nahrazení přechodným dopravním značením stejného významu. 

10. Bude zajištěna bezpečnost chodců, řidičů a osob nevidomých (vodící lišty, kovové zábrany). 

11. DI KŘ Policie ČR, Libereckého kraje v Jablonci nad Nisou může, bude-li si to vyžadovat bezpečnost či 

plynulost silničního provozu, toto vyjádření upravit a operativně místní úpravu změnit. 

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

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích“, II. vydání a dle příslušných platných technických norem. 

Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení. 

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

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

zvláštního užívání a částečné uzavírky vydaného obcí Koberovy. Termín provedení přechodné úpravy 

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

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

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

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

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

15. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž DZ podle 

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

včasné odstranění je pí. Andrea Volejníková, PLK. Truhláře 114, 512 51  Lomnice nad Popelkou, nar. 

02.11.1976, bytem Karla Čapka 1136, 512 51  Lomnice nad Popelkou, mob. tel. 776 080 822. 

16. 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 částečné 

uzavírky vydaného obcí Koberovy, 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 vlastníky komunikací. Povolení zvláštního užívání a částečné 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 dne 14.05.2020  

RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IČO 25298194, plk. Truhláře č.p. 114, 512 51  Lomnice nad Popelkou. 

 

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- 3 (DIO). 

 

Obdrží: 

RYDVAL - ELEKTRO s.r.o., IDDS: cfhyk75 

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

co 

 


