odbor dopravy

Frýdlant 6. prosince 2021
č. j.: PDMUFT 29459/2021/OD/Bu
sp. zn.: MUF 3578/2021/OD/Bu-074
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Akce – stavba:
Celoroční stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd, místních komunikacích
a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti MÚ Frýdlant při
haváriích na inženýrských sítích
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, podle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých dalších zákonů, ve znění pozd. předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“), na základě vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,
Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, ze dne 30. 11. 2021, č. j. KRPL-110805-1/ČJ-2021-18050602, jako příslušný správní úřad podle § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, za použití § 171 a § 173
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozd. předpisů (dále jen „správní řád“), podle § 77 odst. 1
písm. c) zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpravu provozu na silnicích II. a III. tříd,
místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích v obvodu rozšířené působnosti
MÚ Frýdlant při haváriích na inženýrských sítích v termínu od nabytí účinnosti tohoto stanovení,
nejdříve však od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 (přesný termín bude uveden v rozhodnutí, kterým bude
dodatečně povoleno zvláštní užívání pozemní komunikace příslušným silničním správním úřadem).
Rozsah: pracovní místa při případných haváriích na inženýrských sítích budou označena v souladu
s typovými schématy řady B a C technických podmínek TP 66 (Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích, v aktuálním znění), a to podle konkrétního typového schématu, případně schématu
přizpůsobenému konkrétní situaci, a podle obecných pravidel uvedených v TP 66
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 30. 11. 2021 pod č. j. KRPL-110805-1/ČJ-2021-180506-02, a tímto orgánem schváleného návrhu
dopravního značení.
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“ (v aktuálním znění).
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.
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost
silničního provozu, stanovení přechodné úpravy změnit či doplnit.
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Toto stanovení slouží současně jako podklad pro vydání dodatečného povolení ke zvláštnímu užívání
pozemních
komunikací
vydávaného
příslušným silničním správním úřadem dle § 36 odst. 6 zák. č.
odbor
kanceláře
úřadu
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozd. předpisů).
Odůvodnění
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdržel dne 30. 11. 2021 od Policie České republiky souhlasné
vyjádření k celoročnímu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích při
haváriích na inženýrských sítích. Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu
provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz § 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 § 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.
Městský úřad Frýdlant vydává toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,
opatřením obecné povahy.
Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Otisk úředního razítka

Ivana Bucharová
referentka odboru dopravy
Obdrží:
• 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, OKU (osobní předání)
• MÚ Raspenava (datovou schránkou)
• MÚ Hejnice (datovou schránkou)
• MÚ Nové Město pod Smrkem (datovou schránkou)
• Obec Lázně Libverda (datovou schránkou)
• Obec Bílý Potok (datovou schránkou)
• Obec Dětřichov (datovou schránkou)
• Obec Kunratice (datovou schránkou)
• Obec Heřmanice (datovou schránkou)
• Obec Višňová (datovou schránkou)
• Obec Černousy (datovou schránkou)
• Obec Habartice (datovou schránkou)
• Obec Pertoltice (datovou schránkou)
• Obec Bulovka (datovou schránkou)
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• Obec Krásný Les (datovou schránkou)
• Obec Dolní
(datovou
schránkou)
odborŘasnice
kanceláře
úřadu
• Obec Horní Řasnice (datovou schránkou)
• Obec Jindřichovice pod Smrkem (datovou schránkou)
Podle § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné
povahy vyvěšeno na dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a na úředních deskách ostatních
úřadů, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách.
Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem
po vyvěšení.
Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského
úřadu Frýdlant.
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 opatření obecné povahy.
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