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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/13I Zhořelecká,
Liberec.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen Krajský úřad Libereckého kraje), podle
ustanovení § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), na podkladě
návrhu ze dne 11.9.2017 od společnosti EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní
138/10, 110 00 Praha 1, doručovací adresa Londýnská 564, 460 11 Liberec (dále jen žadatel), o
stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/13I z důvodu zamezení parkování vozidel při
provádění vodorovného dopravního značení v ulici Zhořelecká na silnici I/13I, jako příslušný
krajský úřad podle ustanovení § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití
ustanovení § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
správní řád), podle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích ve výše uvedené věci t a k t o :
Rozsah:
Dopravní značení bude instalováno dle schváleného dopravně inženýrského opatření – viz
příloha tohoto opatření obecné povahy.
Termín:
18.9.-29.9.2017.
Podmínky:
a) Dopravní značení v dotčeném úseku silnice I/13I bude provedeno a umístěno podle podmínek
vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, územní
odbor Liberec, dopravní inspektorát, se sídlem Pastýřská 3, 460 74 Liberec (dále jen Policie
České republiky), ze dne 11.9.2017 KRPL-89281-1/ČJ-2017-180506DP-02 a tímto orgánem
schváleného návrhu dopravního značení (viz přílohy tohoto stanovení přechodné úpravy
provozu) a budou respektovány podmínky uvedené v tomto stanovisku:
b) Dopravní značení, které odporuje této přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích,
bude zakryto.
c) 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 dle TP 66
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ZÁSADY PRO OZNAČENÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v
účinném znění – III. vydání).
d) 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 /ustanovení
§ 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/.
e) 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 silnici I/13I.
f) Krajský úřad Libereckého kraje si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost
silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.
g) Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích) odpovídá žadatel, který určil jako odpovědnou osobu za zabezpečení
celé akce Ing. Richarda Lajksnera, nar. 1.2.1959, bytem U Koupaliště 1238/4, 460 01 Liberec,
tel: 731 601 125, email: richard.lajksner@eurovia.cz.

Odůvodnění
Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 11.9.2017 od žadatele žádost o vydání stanovení
přechodné úpravy provozu na silnici I/13I z důvodu zamezení parkování vozidel při provádění
vodorovného dopravního značení v ulici Zhořelecká na silnici I/13I. Přechodná úprava provozu na
silnici I/13I bude provedena podle dopravně inženýrského opatření.
Souhlasné vyjádření k navržené přechodné úpravě provozu na silnici I/13I vydala Policie České
republiky, jako dotčený orgán, a to dne ze dne 11.9.2017 č.j.: KRPL-89281-1/ČJ-2017-180506-02.
Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ustanovení
§ 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 ustanovení § 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.

Poučení
Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým dnem po vyvěšení. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné
povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy
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Přílohy:
Zákres do mapy včetně DIO
Obdrží:
 EUROVIA CS, a.s., IČ: 45274924, se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1 (datovou
schránkou).
 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,
PSČ: 140 00, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec,
se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (datovou schránkou).
 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor
Liberec, dopravní inspektorát, se sídlem Pastýřská 3, 460 74 Liberec (datovou schránkou).
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