MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE
Odbor dopravy
Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
Sp. zn.: MUJI-4041/2017/OD
Č. j.: PDMUJI-18267/2017/OD
Vyřizuje: Bc. Jitka Hartigová, DiS.
E-mail: hartigova@mesto.jilemnice.cz
Tel.: 481 565 310, 734 232 240

V Jilemnici dne: 28.12.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stanovení přechodné úpravy provozu
vydané opatřením obecné povahy
Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán ve věcech provozu na pozemních
komunikacích dle ust. § 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 silničním provozu“), na
základě žádosti o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, kterou podala dne
7.12.2017 společnost Silnice LK a. s., IČO: 28746503, Československé armády 4805/24, 466 05
Jablonec nad Nisou a po projednání s dotčeným orgánem DI Policie ČR, tzn. Krajským ředitelstvím
policie Libereckého kraje, územním odborem v Semilech č. j.: KRPL-115256-2/ČJ-2017-181106-02 ze
dne 30.11.2017, v souladu s ust. § 171 a ust. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)
stanovuje
dle ust. § 61 odst. 4 a ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu
provozu na silnicích II. a III. třídy v obvodu ORP Jilemnice, při provádění operativních činností
spojených se správou, údržbou, měřením a opravami silnic II. a III. třídy a při operativním
zajišťování bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP), pro které není vydáváno stavební
povolení, takto:
- dopravní značení bude rozmístěno v souladu s TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích“ (III. vydání) podle následujících schémat:
- řada B – silnice v obci: schémata B/1, B/2, B/3, B/4, B/7, B/14.2, B/14.3, B/24, B/25.1, B/25.2 a
B/25.3,
- řada C – silnice mimo obec: schémata C/1, C/2 až C/8, C/10c a C/11 až C/14,
- schémata budou aplikována podle dopravně technického stavu komunikace, rozhledových poměrů,
rozměrů pracovního místa, volné šíře vozovky, atd.,
- dopravní značení musí být rozmísťováno s ohledem na dopravně technický stav komunikace,
tj. s ohledem na blízkost křižovatky, zatáčky, atd.,
- barevně, provedením i umístěním musí dopravní značení odpovídat vyhlášce č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
- pověřený pracovník Silnic LK a. s. jednoznačně určí užití typového schématu pro provádění prací na
daném úseku silnice v majetku Libereckého kraje,
- pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni užívat reflexní vesty schváleného typu,
- pro nepohyblivá pracovní místa s dobou trvání více než 5 pracovních dnů, bude platit ohlašovací
povinnost na odbor dopravy MěÚ Jilemnice, e-mail: hartigova@mesto.jilemnice.cz a na dopravní
inspektorát PČR, ÚO Semily, e-mail: sm.di.podatelna@pcr.cz,
- toto stanovení se netýká případů dle ust. § 24 odst. 8 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, kdy je nutné provádět opatření k zajištění bezpečnosti
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- jiné rozsáhlejší návrhy na přechodnou úpravu provozu budou projednávány standardním způsobem
dle ust. § 77 zákona o silničním provozu.
Platnost stanovení přechodné úpravy provozu: 1.1.2018 – 31.12.2018.
Odpovědná osoba nebo organizace za organizování a zabezpečení akce a za instalaci dopravního značení
v obvodu ORP Jilemnice: za žadatele Silnice LK a. s., IČO: 28746503, Československé
armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou - Jiří Horáček, vedoucí cestmistrovství Jilemnice –
Hrabačov, tel.: 724 797 404.
Odůvodnění
Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy obdržel dne 7.12.2017 žádost o stanovení celoroční přechodné
úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, kterou podala společnost Silnice LK a. s., IČO: 28746503,
Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou, z důvodu provádění operativních činností
spojených se správou, údržbou, měřením a opravami silnic II. a III. třídy a při operativním zajišťování
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu (BESIP), pro které není vydáváno stavební povolení
v obvodu ORP Jilemnice.
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní
informace byl projednán s dotčeným orgánem, kterým je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje,
územní odbor Semily, dopravní inspektorát, Vysocká 225, 513 15 Semily. Dotčený orgán na základě
návrhu vydal souhlasné vyjádření č. j.: KRPL-115256-2/ČJ-2017-181106-02 ze dne 30.11.2017.
Podmínky tohoto vyjádření byly zapracovány do tohoto stanovení. Souhlasné vyjádření vydal také
majetkový správce krajských silnic v Libereckém kraji, tedy Krajská správa silnic Libereckého
kraje, p. o., IČO: 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 pod č. j.: KSSLK/9274/2017 ze
dne 27.11.2017.
Přechodné dopravní značení stanoví správní orgán v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním
provozu a ust. § 171 správního řádu formou opatření obecné povahy podle části šesté správního řádu,
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 ust. § 77 odst. 5 zákona
o silničním provozu nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.
Poučení
Dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek proti stanovení přechodné úpravy
provozu vydané opatřením obecné povahy. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Bc. Jitka Hartigová, DiS.
oprávněná úřední osoba

Bc. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto
opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce MěÚ Jilemnice, OÚ Benecko, OÚ Čistá u Horek,
OÚ Horka u Staré Paky, OÚ Horní Branná, MěÚ Jablonec nad Jizerou, OÚ Jestřabí v Krkonoších,
OÚ Kruh, OÚ Levínská Olešnice, OÚ Martinice v Krkonoších, OÚ Mříčná, OÚ Paseky nad Jizerou,
OÚ Peřimov, OÚ Poniklá, MěÚ Rokytnice nad Jizerou, OÚ Roztoky u Jilemnice, OÚ Studenec,
OÚ Svojek, OÚ Víchová nad Jizerou a OÚ Vítkovice v Krkonoších.
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Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá stanovení přechodné úpravy provozu, vydané
opatřením obecné povahy, účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Vyvěšeno dne: …………………

Sejmuto dne: .………………….

…………………………………

…………………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu a jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 věty druhé správního řádu.
Obdrží:
- Silnice LK a. s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
- Krajská správa silnic LK, p. o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6
Dotčené orgány:
- DI Policie ČR, Vysocká 225, 513 15 Semily
K vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Benecko, Benecko 190, 512 37 Benecko
- Obecní úřad Bukovina u Čisté, Bukovina u Čisté 19, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Čistá u Horek, Čistá u Horek 152, 512 35 Čistá u Horek
- Obecní úřad Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky 41, 512 34 Horka u Staré Paky
- Obecní úřad Horní Branná, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná
- Městský úřad Jablonec nad Jizerou, Jablonec nad Jizerou 277, 512 43 Jablonec nad Jizerou
- Obecní úřad Jestřabí v Krkonoších, Roudnice 42, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Kruh, Kruh 165, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Levínská Olešnice, Levínská Olešnice 94, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Martinice v Krkonoších, Martinice v Krkonoších 131, 512 32 Martinice v Krkonoších
- Obecní úřad Mříčná, Mříčná 211, 512 04 Mříčná
- Obecní úřad Paseky nad Jizerou, Paseky nad Jizerou 242, 512 47 Paseky nad Jizerou
- Obecní úřad Peřimov, Peřimov 107, 512 04 Mříčná
- Obecní úřad Poniklá, Poniklá 65, 512 42 Poniklá
- Městský úřad Rokytnice nad Jizerou, Horní Rokytnice 197, 512 44 Rokytnice nad Jizerou
- Obecní úřad Roztoky u Jilemnice, Roztoky u Jilemnice 240, 512 31 Roztoky u Jilemnice
- Obecní úřad Studenec, Studenec 364, 512 33 Studenec
- Obecní úřad Svojek, Svojek 1, 507 91 Stará Paka
- Obecní úřad Víchová nad Jizerou, Víchová nad Jizerou 8, 512 41 Víchová nad Jizerou
- Obecní úřad Vítkovice v Krkonoších, Vítkovice v Krkonoších 243, 512 38 Vítkovice v Krkonoších
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