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STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPnnVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KONIUNIKACÍCH

Oclbor clopravy Městskéhtl úřaclu Jilernnice,.iako spriivní trrgán příslušný poclle § l24 crtlst, 6 ztikclna č.
36l/200() Sb., tl prtlvclztl na pozemníclr kcllnttrrikacích a rl znrěnách některých ziikonťt (ztikon o silničnínr
prtlvtlzu). ve zrrění pozdějších př,edpisťr (dírle.ien "zi'tktlrr o silničním provoztr") na nítvrh, který podal clne
17 . 2, 2022 travrhovatel

Silnice [,K a.s.o íČO 2í]746503, Československé arrnácly 4tl05,466 05 Jablonec nad Nisou

(dálejen"navrlrovatel"),podlc§77odst. lpísrn.c)a§77oclst._5zákorraosilničnímprovoztla§l72
alJ3 záktlna č. 500/2004 Sb.. splávní řád, l,e znční pozdčjšíclr přcclpisťr (dálc jcn "spr/tvní řáci")
opatřením obecné povahy

stanoví
přechodnou úpravu pfovoztl na pozetnníclr komunikacích

kotlunikace: silnice II. a III. třídy

akcc: Celoroční přechodná úprava provozu rra silrricích II. a III. tříd v roce 2022

takto: - v tlbci podle schérrraíBll ažB/4,Bl1. B8, B/1.1,2, Bll4,3.B/24,Bl25.1,B/25.2 a
B/25.3 clle TP 66

- mirno obec poclle schéntat Cll, Cl2. C3. C4. C6, C]/ l0c, Cll l, Cl2. C l 3 a C/ l4 dle

TP 66

Podmínky pro provedení přechodné úpravy proyozu:
l. Provecletlía umístěttídopravního ztračetrí nrusí být v sottladlt s vyhlírškou č.294/2015 Sb., kterotr se

plovirdč.ií pravidla provozu tra pozernních komurrikacích, vcl zrrění pozdčjších přeclpisů, techr-rickou
no1,ll1otl ČSX eN 12899-1 a teclrrrickýnri poclmínkarrri TP 66 "Z(tsttdy pro označovítní pracovních
míst na pozemních komunikacíclr".

2, Veškeré dtlpravní značettí bucle provecleno v z/tklaclní velikosti v rellexním proveclení. Všechny
sclr.rčásti dopravních značek (patka. sloupek, ztlačka. uchycení) musí být schviileného typu, Trvalé
tlopravrrí z,rračení, kt€É .ie v f()zpor[l s přeclrodnýru clt_rpravIrírtt znučeníIn, bucle překryto a ptl
ukončení akce uvecleno clo původníhcl stavu,

3. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. 7,a iádtlé provedení dopravně bezpečnostního
opatření, tldborntrtt rnontáž dopravního značení, jehtl kontrolu a udržovltní po celou dobu přechodné
úpravy prov()zu it včasné odstranění je zrlclprlvědný.

4. Při rcalizaci přcchodnó ťrpravy provozu nesrní dojít k zncčištční ncbo poškozcní dotčcrré pozc,tnní
kotllunikace,

_5. Pokucl ponlinou důvody pro trnlístění přeclrodnélto dclpravnílro ztračerlí př,ede dnerrr stanoveným
v rozhodnutí, musí být clopravní značení okamžitč odstral]ěno, stlttčítsti a přísltršenství pozemní
konlunikace r"rvedeny do pťrvoclního stavtl a tato skutečnost neprocileně clzntintena sprítvnínrr.t tlrgítnu.
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6. Buclou clodržetlv podmílrky souhlasu PČR
il) Při Lržití typových schélllat Cl2. C13, Cl4, Cl6. C/l0c bLrclotl Llplavclly lychlostní limity rra 70

knr/h-.5() klr/h (rrrísttl í]() kIrr/h-60 kln/h).

b) Scltónrata budou lplikor,ítna pocllc clopravIlč tcchnickólro stavtt konlltrtikacc. rozhlcclových
potrlčrťt. r<lzrrtčrl_i pracovrrího rrlísta. l,cllnó šíř,c l,rlzovky atd.

c) I)tlpravní značení rnLrsí být rtlztníst'tlvírntl s tlhletlen,t na cltlpt,avnč tcclrrrický stav ktltnttnikace, t_j . s
ohletlenr na blízkost křižovatky. zatlrčky atcl.

d) Povčřený practlvltík KSSLK, p. tl. .jeclrttlznačnč trrčí užití typovélro schénratr_r pro provítclčrrí prací
Ila clanétn úsekLr silnice nelro účeltlr,ó l<ornLrnikace v rl'ajetkr_r [,iberecl<ého kla.je.

e) Pracovr-ríci pohybující se ni] v()l()vce jsotl ptlvirlrri Lrž,ívat lellcxní vesty schvítlcného typLr.

l) Pro rrcpohybliv/r pracovní místa s dobotr trr,átlí rlícc ncž 5 pracovních clnťr. budc platit ohlašovací
povinnost na clopravrrí inspektorítt PČn, ÚO Senlily - clato,u,ít schrítnl<a ID: vsnlltpv9 rrebo e-tllail:
epoclate l na. pol ic ie @ pcr,.cz.

s) PČn, ÚO Sernily je úzenrItč příslLršný ,u, rozsalrtt ťtzerrrí okresu Senrily a katastrll obcí Příšovice,
Svijarry. Koř,ctrov.

l-,) Ttlttl stanovisko se netýká případů clle § 24, tlctst.8), zákona č, 13/1991 Sb., o pozemních
ktlrntrrrikacích, kcly.je nLrtné prováclět opatř,ení k zajištění bezpečn<lsti pr()v()ztl na ptlzetnních
komunikacích neprodlenč.

i) Souhlasínle se stanovenínl pí,echodné úpravy silničníIro provozu ve snlyslu ustanovení § 77, odst.
2, písrn. B), zákona č.36l1200 Sb., o prov()zu na pozemrlích konrunikacích, pro prov/rdění
běžných (typtlvých) prací na úclržbě a clrobných tlpravách silnic II. a III. třícly za výše uvedených
poclrnínek.

j) Rozsáhlcjší niltvrhy tta přechodnou úpravtt provozu blrdou plojeclnávárry standartnftn postupen
clle ustanovení 5\ 77, odst.2), písrn. B) zákclna č.361/2000 Sb.. o provozu na pozemtrích
ktrtnunikacích vŤ,dy jeclnotlivě, případ ocl přípaclu.

odůvodnční:

Navrhol,atel pocla| clne 11 . 2. 2022 nítvrh na přechodnou úpravtr provozu na pozernníclr komunikitcích
z clťtvoclu za.lištění bezpečnosti silničního provozll v sottlaclu s rozhtlclnlttírn.

Správní orgán obdržel kladné z,ávaz,né stanovisko dotčenélTo orgítnu:

- Policie ČR: e , j. KRPL-l rc6444lČJ-2022-18l l06-02

a soLrhlasy rnqetkových správcťr pozernních komr"rnikací:

- KSSLK: KSSLK/8ó55l202l

Sprlrvní orgán ni1vrh posoudil a neshleclal dťrvocly, které by brírnily stirnovení pr'echodné úpravy provoztl,
a proto statrovil př,echoclrtou úplavu provozLl rra pozemníclr komttttikacích,

Poučení:

Proti opati,ení obecné povahy nelze podat opravný prostř,eclek. Opati,ení obecné povahy nabývlr účirrrrosti
p;itým dtrcm po vyvěšení na úředrrí desce správního orgiirru a nrusí být vyvčšcno po dobu ncjménč
t5 dnťr. Soulad opatřcní obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkun-rném řízení.

Do opatř,ení obecné povahy a jeho odťrvodrrění mťrže každý nirhlédnout u správního olgárrLr. Jde-li
o stanovcní přcchodné úpravy provozu, spr,ávrrí orgátt ttcvyzývá dotčcnó osoby k podávání připonrínck
ncbo nárnitek.

lrrg. lvarr Adam
zrltstupce vedclucí odboru dopravy
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno an", ..?.?,;..\,:..?P,V..-l* Sejmuto clne:

ílhsí.vítkovice
l i"* ír.'',ll ,h;ť i rč oiirozott, Dlč cz00276260l ír"/.1 , l ,j,l2 38 Vítkovice v Krk, 24Br

\ffil *riblil*,,rnl;, \trr{
Razítko, podpis orgánu, kter,ý potvrzrrje vyvěšení a sejnrutí oznámen'í.

Obdrží:
Účastníci řízcrrí dlc § 27 oclst. l písm a) správrrího řírdu (clodcjky)
Silrrice LK a.s., IDDS: vwc44xi

sídlcl: Československé arrnácly č.p.4805124, Rýnovice, 466 05 Jablonec nacl Nisor_r 5

Kririská správa silnic Libereckélro kraje, příspěvkovlr tlrganizace,, IDDS: bclnkk7w
sícllo: České mlácleže č.p.632132. Liberec VI-Rochlice,460 ()6 Liberec 6

Do t č,.L:!_1pt tuí ut, r,lJ
Kr.lskó ř,editclství policic Libereckóho krajc, Územní odbor Scnrily, dopravní inspektorlrt, IDDS:
vsr-nlrpv9

síclltl: Vystlcká č,p. 225,513 0l Sernily

Ostatní
Mčstský úi,ad Jilcmnicc - k vyvčšcní rra úř,edrrí desce, Masarykovo nánrěstí č.p, 82, 5l4 0l Jilcmrrice
Obccní úř,ad Bcnecko, IDDS: s5sapb4

sídlo: Benecko č,p. l90,5l2 37 Benecko
Obecní úřacl Bukovina u Čisté - k vyvěšení na úřeclní tlesce, IDDS: 3w3apby

sícllo: Bukovina u Čisté č.p. l9, _5 l4 0l Jilernnice
Obecní úřad Čistír u Horek - k vyvěšerrí rla úi,ední clesce, IDDS,. z,vabvmz

sídlo: ČistáuHorckč.p. l52,51235 ČistáuHorekObecníúřaclHorkauStaréPaky-kvyvčšcní
na úřední desce, IDDS: nkdazíb

sícllo: Horka Lr Staré Paky č.p. 4I.512 34 Horka u Staré Paky
Obecní úřad Horní Brirnná - k vyvěšení na úi,eclní desce, IDDS: 52zzlurJf

sícllo: Horní Branná č.p.262, 512 36 Horní Brannít
Obecní ťrřacl .Iestřabí v Krkorroších - k vyvěšení rra út'edtrí clesce, IDDS: 4gvasyk

sídlo: Roudnice č.p. 42, Jestřabí v Krkonoších, _5 14 0l Jilenrrricc
Obecní úř,ad Kruh - k vyvčšení rra úřaclní desce, IDDS: 488bt4d

sícllo: Kruh č.p. l6.5, 5l4 0l Jilernnice
Obecní úřacl Levínská Olešnice - k vyvěšení na ťtřeclní clesoe, IDDS: n4cbkzc

sídlo; Levínská Olešnice č.p.94,5l4 0l Jilemnice
Obecní ťrřad Martinice v Krkonoších - k vyvčšcní rra úřeclrrí desce, IDDS: tlmťatig

sídlo; Martirrice v Klkonoších č,p. I31,512 32 Martinice v lfukonoších
Obecní úřacl Mříčná - k vyvěšení na úřeclní desce, IDDS: 9exasur

sícllo: Mříčná č.p. 2l l, 5 12 04 Mříčná
Obecní úřiicl Paseky nacl JizeroLr - k vyvěšení na úř,eclní clesce. IDDS: gl'aas2r

sídlo: Paseky nacl Jizerott č.p.242, 512 41 Paseky tlacl Jizerotr
Obecní úřad Peřimov - k vyvčšení na úř,ední dcsce, IDDS: cqcapcr

síd|o: Peř,inrov č.p. l07, 5l204 Mříčnir
Obecní ťrřad Poniklá - k vyvěšení na úředrrí desce. IDDS: 6clwbbx6

sícllo: Poniklt'r č.p. 6_5, 5l2 42 PonikIír
Obecní úř,acl Roztoky Lr Jilenrnice - k vyvěšení na úřeclní clesce, IDDS: mhmapcm

sídlo: Roztoky u Jilemrrice č.p.240,512 3I Rclztoky tr .Iilemniee
Obecní úrř,ad Studcrrec - k vyvěšcní na úř,edrrí desce. IDDS: 7kubutg

sídlo: Studerrec č,p, 364,512 33 Stuclenec u Horek
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Obccní úřacl Svo1ck - ( vyvčšcní tta úřcclní clcscc, lDDS:.jyaavhj
sícllo: Svo.jek č.p. l. 507 9l Star/t l]aka

Obecrrí úřacl Víchovír nacl Jizcror,r - k vyvěšcrrí na Llř,eclní clesce. lDDS: bsabsrly
síclltl: Víclrtlvá rracl Jizerolr č.p. tt, 5 l2 :l l Víclrtlvít nacl Jizet,tru

Obecní úřacl Vítkovi.. - [ 1,yvčšení na úř,ec[ní clesce. IDDS: 7rrrtbl'p_5

sícl|tl; Vítktlvice č.p. 243,512 38 Vítkovice v Krkottoších
Mčstsltý ťrř,acl Jablorrcc llad Jizcrot1 - ( l,yvčšcrlí rla úřcclní clcscc. lDDS: qlr7bry.1

sícllo: Jablonec nacl Jizeltlu č.p. )77 , _5 l2 .l3 Jablonec nltcl Jizertlu
Mlěstský úřad Rokytnicc na Jizerou - k vyvěšerlí rra úřeclní clescc, IDDS: htabiwg

síclIo: Hrllní l{tlkytnice č.p. l97. _5 l] 4"l R<lkytnice rracl .Iizertltr l


