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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/65 a I/35
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „KÚ LK“), podle ust.
§ 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 základě žádosti
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, Nusle, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa
Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (dále také „ŘSD ČR, Správa Liberec“),
stanovuje místní úpravu provozu na pozemní komunikaci – silnici I/35 v úseku silničního km
cca 30,540 – 31,200 v k.ú. Jeřmanice, Pelíkovice a na silnici I/65 v úseku silničního km cca
0,000 – 0,200 v k.ú. Rádlo (dále také „dotčené úseky silnic “), spočívající v instalaci
vodorovného a svislého dopravního značení a dále v instalaci dopravního zařízení z důvodu
dokončení stavby s názvem „I/35 MÚK Rádelský Mlýn“ (dále jen „stavba“). Jako příslušný
krajský úřad podle ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití ust.
§ 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), podle ust. § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu, z moci úřední stanoví
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci v dotčených úsecích silnic t a k t o :
Rozsah: Z důvodu žádosti ŘSD ČR, Správy Liberec v rámci dokončení stavby s názvem
„I/35 MÚK Rádelský Mlýn“ se stanovuje místní úprava provozu na pozemní komunikaci
v dotčených úsecích silnic. Umístění a provedení dopravního značení bude realizováno
podle projektové dokumentace, která tvoří Přílohy č. 1 a 2 tohoto opatření obecné povahy.
Podmínky:
1. Dopravní značení na dotčených úsecích silnice bude provedeno a umístěno podle
projektové dokumentace ve stupni DSPS, číslo zakázky 19 VC110056, vypracované
v květnu 2022 Stanislavem Krupičkou ze společnosti V - C O N, s.r.o., se sídlem
Vaňurova 505 /17, 460 07 Liberec 3 schváleného vyjádřením Policie České republiky,
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, nám.
T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz
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Dr. E. Beneše 26, Liberec (dále jen „Policie ČR“), dne 6.6.2022 pod Č.j.: KRPL-516392/ČJ-2022/1800DP-03.
2. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a
technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především
(737010) ČSN EN 1436+A1, (737030) ČSN EN 12899-1, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73
6021 /ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/.
3. 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, a příslušná
část technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění – III. vydání) a TP 133 ZÁSADY
PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK (v účinném znění).
4. Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu
na pozemní komunikaci) odpovídá správce předmětné komunikace, kterým je
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec,
se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec.
5. KÚ LK si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního
provozu, místní úpravu změnit.

Odůvodnění
KÚ LK obdržel dne 6.6.2022 žádost od ŘSD ČR, Správy Liberec, o stanovení místní úpravy
provozu na dotčených úsecích silnic. KÚ LK stanovuje místní úpravu provozu na předmětném
úseku silnice I/65 a I/35, která spočívá v instalaci vodorovného a svislého dopravního značení
a dále v instalaci dopravního zařízení z důvodu dokončení stavby podle schválené projektové
dokumentace.
Souhlasné stanovisko s místní úpravou na dotčených úsecích silnic vydala Policie ČR dne
6.6.2022 pod Č.j.: KRPL-51639-2/ČJ-2022/1800DP-03.
Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán doručil veřejnou vyhláškou podle
ust. § 25 správního řádu, kterou vyvěsil na své úřední desce a na úřední desce městského úřadu
Rychnov u Jablonce nad Nisou a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly
připomínky nebo námitky. Návrh opatření obecné povahy byl vyvěšen na úředních deskách od
15.7.2022 do 17.8.2022, přičemž nikdo neuplatnil v zákonem dané třicetidenní lhůtě žádné
připomínky či námitky.
Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz. ust.
§ 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.
KÚ LK posoudil shora specifikovaný podnět a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal
jako opodstatněný. Proto nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.
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Poučení
Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým
dnem po vyvěšení. Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze
podat opravný prostředek.

Ing. Zdeněk Borovička, MBA
vedoucí odboru silničního hospodářství

Přílohy:
1) Projektová dokumentace 2.1
2) Projektová dokumentace 2.2
Obdrží:
-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle,
zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem
Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, IČO: 65993390 (datovou schránkou).

-

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní
policie, se sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 (datovou schránkou).

Dále k vyvěšení na úřední desce:
-

Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, se sídlem Husova 490, 468 02
Rychnov u Jablonce nad Nisou (datovou schránkou).

-

Obec Jeřmanice, IČO: 46744959, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice (datovou
schránkou);

-

Obec Rádlo, IČO: 00262544, se sídlem Rádlo 252, 468 03 Rádlo (datovou schránkou);
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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 KÚ LK. Toto opatření obecné povahy nabývá
účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení.
Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2
správního řádu.

Vyvěšeno dne: ....................

Sejmuto dne: ....................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
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