odbor dopravy

Frýdlant 10. ledna 2022
č. j.: PDMUFT 791/2022/OD/Bu
sp. zn.: MUF 98/2022/OD/Bu-005
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, podle § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů,
příslušný správní orgán, na základě návrhu podaného dne 7. 1. 2022 obchodní firmou Silnice LK a. s.,
IČ 28746503, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, po projednání návrhu stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích s dotčenými orgány, jako příslušný správní úřad
podle ustanovení § 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 pozemních komunikacích, silnicích II. a III. třídy na území obce
s rozšířenou působností Frýdlant (Frýdlant, Raspenava, Hejnice, Nové Město pod Smrkem, Dětřichov,
Kunratice, Heřmanice, Višňová, Černousy, Habartice, Pertoltice, Bulovka, Krásný Les, Dolní Řasnice,
Horní Řasnice, Jindřichovice pod Smrkem, Lázně Libverda, Bílý Potok pod Smrkem).
Důvod stanovení přechodné úpravy provozu:
Zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích II. a III. třídy v době provádění vybraných nebo
opakovaných operativních činností spojených se správou, údržbou, měřením a opravami silnic, prováděné
odbornými firmami, které mají pro výše uvedené práce nebo pro označování pracovních míst smluvní vztah
s Libereckým krajem (např. frézování sněhových jazyků a závějí, odstraňování následků dopravních nehod,
odstraňování havarijních dřevin ohrožujících provoz na pozemních komunikacích, znečištění vozovky
provozními kapalinami ze silničních vozidel, sanace nezpevněných svahů, skal a další obdobné odstraňování
závad ve sjízdnosti).
Technické provedení návrhu:
Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace a po předchozím vyjádření Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, ze dne
1. 12. 2021, č. j. KRPL-110680-1/ČJ-2021-180106-02, bude přechodná úprava provozu provedena dle
technických podmínek TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“
(v aktuálním znění), a to podle konkrétního typového schématu, případně přizpůsobeného schématu
konkrétní situaci a obecných pravidel uvedených v TP 66.
Další podmínky:
1) Pracovní místa a činnosti s dobou trvání více než 5 pracovních dnů budou oznámeny zdejšímu silničnímu
správnímu úřadu (Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy) a Policii ČR, DI Liberec (e-mail:
epodatelna.policie@pcr.cz).
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2) Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním
provozu,odbor
vyhlášky
Ministerstva
dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
kanceláře
úřadu
komunikacích, v účinném znění i technické podmínky TP 66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na
pozemních komunikacích“ (v aktuálním znění), a to podle konkrétní situace dle schémat pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích v obci (B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1, B/5.2, B/6, B/7, B/8, B/14.2,
B/14.3, B/24, B/25.1) a mimo obec (C/1 až C/6, C/10c a C/11 až C/14), dále pak příslušnými ČSN a dle
výše uvedeného vyjádření Policie České republiky, včetně jejich podmínek a užito bude pouze v nezbytně
potřebné době pro výkon výše uvedených činností. Takto umístěné dopravní značení se bude podle postupu
prací dále operativně upravovat.
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 (§ 62 odst. 6 zákona
o silničním provozu).
4) Schémata budou aplikována podle dopravně technického stavu komunikace, rozhledových poměrů,
rozměrů pracovního místa, volné šíře vozovky, atd….
5) Dopravní značení musí být rozmísťováno s ohledem na dopravně technický stav komunikace, tj.
s ohledem na blízkost křižovatky, zatáčky, apod.
6) Dopravní značení musí být v retroreflexním provedení.
7) Pověřený pracovník společnosti Silnice LK a. s. jednoznačně určí užití typového schématu pro provádění
prací na daném úseku silnice.
8) Umístěné dopravní značení bude po celou dobu kontrolováno a udržováno a po skončení prací bude
dopravní značení a zařízení přechodné úpravy odstraněno a místní dopravní značení uvedeno do původního
stavu.
9) Platnost tohoto stanovení: od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 31. 12. 2022.
10) Bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, pak si odbor dopravy Městský úřad
Frýdlant vyhrazuje právo přechodnou úpravu změnit.
11) Jiné rozsáhlejší návrhy na přechodnou úpravu provozu budou projednány standardním postupem dle §
77 odst. 1 písm. c) zákona si silničním provozu, vždy pro konkrétní situaci.
12) Toto stanovení přechodné úpravy provozu se nevztahuje na úplné uzavírky či rozsáhlejší návrhy na
přechodnou úpravu provozu. V těchto případech a v případech, kdy je nutno provést úplnou uzavírku a
stanovit objízdné trasy, bude žádost o povolení uzavírky podána zdejšímu silničnímu správnímu úřadu
nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace a stanovení přechodné úpravy bude
projednáno standardním způsobem (§ 77 zákona o silničním provozu).
Odpovědná osoba za umístění dopravního značení:
Za umístění, údržbu a odstranění dopravního značení zodpovídá společnost Silnice LK a. s., IČ 28746503,
Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou (vedoucí cestmistrovství Liberec a Frýdlant –
Bc. Jiří Coufal, mob. 724 797 413, cestmistr Frýdlant – Michal Nosek, mob. 724 797 405).
Odůvodnění
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, obdržel dne 7. 1. 2022 návrh od společnosti Silnice LK a. s.,
IČ 28746503, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, na stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích – silnicích II. a III. třídy na území příslušnosti obce s rozšířenou
působností Frýdlant v době provádění vybraných nebo opakovaných operativních činností spojených se
správou, údržbou, měřením a opravami silnic, prováděné odbornými firmami, které mají pro výše uvedené
práce nebo pro označování pracovních míst smluvní vztah s Libereckým krajem, s krátkou dobou trvání
a s malým dopadem na bezpečnost a plynulost silničního provozu (např. frézování sněhových jazyků
a závějí, odstraňování následků dopravních nehod, odstraňování havarijních dřevin ohrožujících provoz
na pozemních komunikacích, znečištění vozovky provozními kapalinami ze silničních vozidel, sanace
nezpevněných svahů, skal a další obdobné odstraňování závad ve sjízdnosti).
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Návrh byl v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu projednán s dotčenými orgány. Souhlasné
vyjádření
k navržené
přechodné
úpravě provozu na pozemních komunikacích vydala Policie České
odbor
kanceláře
úřadu
republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, jako
dotčený orgán, dne 1. 12. 2021, č. j. KRPL-11680-1/ČJ-2021-180106-02.
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 posoudil návrh žadatele a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal
důvodným. Proto 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:
• žadatel:
Silnice LK a. s., IČ 28746503, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
(datovou schránkou)
• dotčený orgán:
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, MÚ Raspenava, MÚ Hejnice, MÚ Nové Město pod Smrkem, OÚ Dětřichov, OÚ Kunratice,
OÚ Heřmanice, OÚ Višňová, OÚ Černousy, OÚ Habartice, OÚ Pertoltice, OÚ Bulovka, OÚ Krásný Les,
OÚ Dolní Řasnice, OÚ Horní Řasnice, OÚ Jindřichovice pod Smrkem, OÚ Lázně Libverda, OÚ Bílý Potok
pod Smrkem
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, MÚ Raspenava, MÚ Hejnice,
MÚ Nové Město pod Smrkem, OÚ Dětřichov, OÚ Kunratice, OÚ Heřmanice, OÚ Višňová, OÚ Černousy,
OÚ Habartice, OÚ Pertoltice, OÚ Bulovka, OÚ Krásný Les, OÚ Dolní Řasnice, OÚ Horní Řasnice, OÚ
Jindřichovice pod Smrkem, OÚ Lázně Libverda, OÚ Bílý Potok pod Smrkem, 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.
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Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského
úřadu Frýdlant.
odbor kanceláře úřadu
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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