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Č. j. MUF 2521/2019/OD/Bu-045
Vyřizuje: Ivana Bucharová

Ve Frýdlantu 15. července 2019

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán podle § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti ze dne 15. 7. 2019 podané
obchodní firmou SILKOM, spol. s r. o., IČ 46713158, Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, kterou zastupuje
na základě plné moci ze dne 17. 1. 2019 Lucie Jureková, nar. 8. 10. 1986, Dětřichov 285, 464 01
Frýdlant, po projednání s dotčeným orgánem Policie České republiky, Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, pod č. j. KRPL-62641-1/ČJ-2019180506-02 ze dne 12. 7. 2019, a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 171
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů (dále jen „správní řád“) stanoví
přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v Novém Městě pod Smrkem, v rozsahu
podle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Důvod: stavební práce
Platnost stanovení: 5. 8. 2019 – 30. 11. 2019
(nebo v termínu rozhodnutí, kterým bude povoleno zvláštní užívání a uzavírka pozemních komunikací
příslušným silničním správním úřadem)
Podmínky:
1) Dopravní značení bude provedeno a umístěno v souladu s vyjádřením dotčeného orgánu, kterým je
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní
inspektorát, ze dne 12. 7. 2019 pod č. j. KRPL-62641-1/ČJ-2019-180506-02, a tímto orgánem
schváleného návrhu dopravního značení (viz příloha).
2) 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, i technické podmínky TP 66 „Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (III. vydání).
3) Dopravní značky musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním
technickým předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (ust. § 62 odst. 6
zákona o silničním provozu).
4) Umístění přechodného dopravního značení, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své náklady,
zároveň odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na pozemní komunikaci.
5) Za splnění podmínek toto stanovení zodpovídá žadatel, který určil jako odpovědnou osobu Martina
Kukala, nar. 19. 3. 1975, Růžová 1524, 464 01 Frýdlant, tel. 602 743 746.
6) Toto stanovení přechodné úpravy provozu platí pouze v případě, že dojde k povolení zvláštního
užívání místních komunikací a k jejich uzavírce, které povoluje Městský úřad Nové Město pod Smrkem.
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Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost
silničního provozu, stanovení přechodné úpravy změnit či doplnit.
Odůvodnění
Na základě žádosti podané dne 15. 7. 2019 žadatelem o stanovení přechodné úpravy provozu na
místních komunikacích v Novém Městě pod Smrkem, z důvodu provádění stavebních prací, bylo podle
ustanovení § 171 zahájeno řízení, na základě kterého se vydává opatření obecné povahy. K žádosti o
stanovení přechodné úpravy provozu bylo předloženo dopravně-inženýrské opatření (DIO), které bylo
projednáno s Policií ČR jako dotčeným orgánem dle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.
V souladu s § 173 odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 4 a 5 zákona o silničním provozu se stanovuje
přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích dle předloženého DIO, které je nedílnou
součástí tohoto opatření.
Poučení
Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení (§ 77 odst. 5 zákona
o provozu). Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u MÚ Frýdlant,
odboru dopravy (§ 173 odst. 1 správního řádu).
Otisk úředního razítka

Ivana Bucharová
referentka odboru dopravy
Obdrží:
• Žadatel:
SILKOM, spol. s r. o., IČ 46713158, Dlouhá 3037, 464 01 Frýdlant, zastoupený Lucií Jurekovou, nar.
8. 10. 1986, Dětřichov 285, 464 01 Frýdlant
(osobní předání)
• Dotčené orgány:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní
inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec
(datovou schránkou)
• ostatní: formou veřejné vyhlášky (§ 172 odst. 1 správního řádu)
K vyvěšení na úřední desku:
• MÚ Frýdlant
(osobní předání)
• MÚ Nové Město pod Smrkem
(datovou schránkou)
Příloha: DIO odsouhlasené PČR
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant, a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách.
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Na úřední desce v y v ě š e n o dne: ……………………………
Z úřední desky s e j m u t o dne:

…………………………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky
Městského úřadu Frýdlant.
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