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STANOVENÍ
pŘncHoonn úpntvy pRovozu N^ pozEMNícH KoMuNtK^cícH

Odbor dopravy Městského úrřadLr.lilennice,.jalto správní orgárr příslLršný podle § l24 odst. 6 zákorra
č.36l12000 Sb., cl pfovozu tra pozetrrních kornunikacích a o změnách rrěltterýcl-r zákorrťr (zákon
o silničním provozLt), ve zt-tět-tí pozdě.jších předpisů (dále.jen "zákott o silničním provoztt") na rrávrlr, který
podal drre l0.1,2020 navt,lrovatel

Silnice LK a. s., IČO 28'746503, československé armády ,t805, 466 05 Jablonec nad Nisou

(dálejen"navLllovatel"),podle§77odst. lpísrll.c)a§77odst.5zál<onaosilničrrínrprovozLla§l72
a 173 zákotta č. 500/2004 Sb.. správrlí t'ád. ve znění pozdějších předpisů (dáte jen "správní t'ád")
opatt'enítn obecrté povalry

stanoví
přechodnou úpravu provozll tra pozetrlníclr kontunil<acíclr

l<onlr"tnikace: silnice ll. a III. třídv

Celoroční přechodná úprava proyozu na silnicích II. a III. tříd

- část B v obci: Bll,Bl2,Bl3,Bl4,tsl7,Bll4.2,Bll4.3,Bl24,Bl25.1,Bl25.2 aBl25.3

- část C t-trit-no obec: Cll,Cl2 ažCl8. C/l0c a Clll ažCll4

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
l. Provedetlí a umístění dopravrrího značení rnusí být v soltladlt s vylrláškoLr č,294l20l5 Sb., kterolt se

prováclě.ií pravidla provozu na pozet-nních ltomunikacích, ve znění pozdějších pr'edpisů, technickýrni
podnlínkarni TP 66"Zásady pro označování pracovtlích míst na pozetnnícIr komunikacích".

5.

Vešlteré dopravní ztračení bLrde provedeno v základrrí velikosti v reflexním provedení. Všeclrny
soLrčásti dopravních značek (patka, sloLrpek. značka, Lrchycení) rnusí být scliválenélro typu. Trvalé
dopravní značení, lrter,é_je v l,ozporu s přechodrrýrl dopravnítn značenínr bLrde pr*ekryto a po ukončení
akce ltvedeno do původního stavu.

Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řáclné provedení dopravrlě bezpečnostního
opatření. odbornou rnontáž dopravního značení,jeho l<ontrolu a udržovárrí po celou dobLr přeclrodné
úpravy plovozu a včasné odstraněníje zodpovědný.

Při realizaci přechodrré ťrpravy provozll rresrllí tlojít lr zrrečištěni trebo pošlrození dotčené pozetntlí
komunikace.

Pol<ud pominou důvody pro utnístění pr'echodného dopravnílro značerrí přede dnern stanoveným
vrozhodnutí. t-tlttsí být dopravrrí značeni ol<arnžitě ocJstranětto. sor"rčásti a př,íslušenství pozemní
ltotnuniltace uvecleny do původního stavLl a tato skutečnost neprodleně oztlátnena spt,ávnínru orgárrtt.

Z důvodLr zaj ištění bezpečrrosti silrričnílro provoztl trtťtže správtrí orgán statrovit další dopravní
značerrí. případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité
osazení statrovenélro dopravrrílro značení.
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7. Burlou dodrženy poclmínlry souhlasu PČR
a) Schétttata bLrdou apliltovátla podle dopravně techrrického stavLt l<otrrltnikace. rozlrledovýclr

ponlěrů. roztrlěrťt pracovního tlísta. volrré šíře vozovky,. , atd.

b) Dopravtlí ztračení nrusí být rozrníst'ováno s ohledenr na dopravnč techrrický stav kotnttnikace, tj.
s olrledenl na b[ízltost lrřižovatky, zatáčky.,. atd.

c) Povět'ený pracovnílt KSSLK. p. o. jedrrozrračně trrčí užití typového schétnatu pro prováděrtí prací
rra danétn úseltu silrrice nebo účelové l<otrlutriltace v tnajetliu t-ibereckéIro kra.|e.

d) Placovníci pohybtr|ící se na vozovce.jsoLt povinni Lržívat reflexní vesty schválenéIro typtt.

e) Pro rlepolryblivá pracovní místa s dobou tt,vání více ttež 5 pracovrríclr drrů, bude platit olrlašovací
povitrnost tla dollravní inspektor,át PČn. ÚO Senlil;, * clatová schránlta lD: vsnhpv9 nelro e-mail:
epodatelna. pol ic ieírDpcr,.cz.

|) PČR, UO Senrily .je úzerlttrě př,íslušrrý v rozsalrLt úzetlí okresLt Serlrily a katastrLr obcí Příšovice,
Svijarry, I(ořenov.

c) l'oto statrovisko se netýká případů dle § 24, odst.8), záltona č. l3ll997 Sb,, o pozenrrtích
konlunikacích. ltdy je nutné provádět opatř,ení k zajištění bezpečnosti pťovozll na pozetnních
kom Ltni kacíclr neprodleně.

h) Souhlasínre se stanovettírn přecl-rodr-ré ťrpravy silrričrrího pťovozu ve stnyslu ustatrovení § 77, odst.
2, písrn. B), zákorra č. 36l1200 Sb.. o provozu na pozet-nních ltotnunikacíclr, pro prováděrlí
běžných (typových) prací na údržbě a drobných opravách silnic ll. a IlI. třídy za výše r"rvedených
podrnínek.

i) Rozsáhlejší návrhy na pt'eclrodnou úpravlt plovozu buclou projednávány standartnítn postupem
dle ustanovení § 77. odst.2), písrn. B) zákona č.36ll2000 Sb,. o provozu na pozemníclt
konlunikacích vždy _iednotlivě. pr'ípad od pr'ípadu.

odůvodnění:

Navt,lrovatel podal I0.I.2020 trávrh na přechodnoLt útpravtr provozLl na pozetnních konlunikacích
z důvodLr zaj ištění bezpečnosti silničrrího provozu v sortladr.t s rozhodnutínr.

Správni orgán obdržel kladné závazné statrovisko dotčenélro orgánr.t:

- Policie Čn: Č. i. KRPL- l l l688-0 I/ČJ-20l9- l 8 l l0ó_04

a souhlasy majetkových správců pozenrních kotrlltnikací:

- KSSLK:l(SSLK/937ll2019

Správní ot,gán návrlr posoLrdil a neshledal dťrvody. které by bránily statrovení přechodné ťrpravy provoztl,
a pfoto stanovil přechodnoLr útpravu provozll na pozentrích korlunikacích.

Poučení:

Proti opatt'ení obecné povahy rlelze podat opravný prostředek. Opatř,ení obecné povahy nabývá účitlnosti
pátým dnenr po vyvěšení tra ťtt'ední desce splávnílro orgárru a lllllsí být vyvěšeno po dobr"r ne.jnrérlě
15 drrů. Soulad opatřeníobectlé povalry s právtrítnipředpisy lze posoLtdit v přezkLrmném řízení.

Do opatř,ení obecné povahy a jeho odůvodnění může ltaždý nahlédnor.rt u správního olgánLr. .Ide-li
o statlovetlí přeclrodrré úpravy pfovozu, správní orgátr tlevyzývá dotčerré osoby lt podávárrí připomínelt
nebo nátniteli.

lrrg. Lucie Šrlaiberková
vedoltcí odboru dopravy

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno an., .&....1. .:..k.Y-.. Sejmuto dne:

{ff$|t*íffimení.
lč 0027ú260, Dlč cZ00276260
5l2 38 Vítkovice v Krk. a43
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Obdrží:
Silnicc 1-I( a. s.. IDDS: vwc44xi
sírJlo: Československé artnácly č.p.4805l24. Rýnovice. 466 05 .Iablonec tlad Nisott 5

Kra_jská spt,áva silnic l-ibereckého kraje, příspěvl<ová orgatrizace. lDDS: bdnkk7w
sídlo: České nrlá<leže č.p.632132.460 06 Liberec 6
Do(čerré správll í ťrr'ad_y

I(ra.isl<é ředitelství policie Libereckélro kra_ie, tJO Serrrily, dopravtlí irrspcktor,át, lDDS: vsnlltpv9
sídlo: Vysocká č.p. 225.513 l5 Semily

l( vyvěšení na úř"edtlí desce
- Městský úřad Jilenrrice, Masarykovo nátlěstí 82.5l4 0l Jilenlnice
- Obecníťrřad Ber-recko, Betrecko č.p, l90. 51231Benecko
- Obecní úřad Bukovirra u Čisté, BLrkovina u Čisté č.p. l9, 5l4 0l Jilerlnice
- Obecrrí ťrřad Čistá u Horek, Čistá u Horelr č.p. l52, 512 35 Čistá Lr Horek
- Obecní úřad Horl<a u Staré Paky, Horl<a u Staré Pal<y č,p. 41, 5l234 Horl<a u Staré Pal<y
- Obecní úř,ad Flolní Branná, Florrrí Brannáč.p.262,5l236 Horní Branná
- Obecní ťrřad Jestřabí v l(rl<onošíclt, RoLtdnice č.p. 42,5 l 4 0l .lilernnice
- Obecní úřad KrLrh. Kruh č.p. l65.5l4 0l Jilernnice
- Obecní ťrřad Levínská Olešnice. Levínsl<á Olešnice č.p.94,514 01 Jilernnice
- Obecní ťrřad Martinice v l(rkotroších, Mar^tinice v Krkonoších č.p. 13 1 . 5 l2 32 Martinice v Krkorroších
- Obecní úřad Mr'íčná, Mříčná č.p. 2l l, 512 04 Mříčná
- Obecní ťrřad Paseky nad Jizerou. Paseky nad Jizerou č.p.242.512 41 Paseky nad JizeroLt
- Obecní úrřad Peřirrrov. Peřitnov č,p. l07. 51204 Mříčná
- Obecrrí úrřad Poniklá, Poniklá č.p. 65, 512 42 Poniltlá
- Obecní úř'ad Roztol<y u Jilernnice, Roztolty u.lilenlnice č.p.240,51231 Roztol<y Lr.liletnnice
- Obecní úřad Str"rdenec, Studenec č,p.364,512 33 Studenec
- Obecní úr'ad Svojek, Svojelt č.p. l. 507 91 Star,á Paka
- Obecní ťrřad Víchová nad .lizeroLr. Víchová rrad J izerotr č.p. 8. 5 12 z1l Víchová nad J izerou
-ObecníúřadVítkovice,Vítkovicevl(rkonošíchč.p.243,51238 VítkovicevKrkorroších
- Městský ťrřad Jablonec nad .lizerolt, Jablonec nad Jizerou č.p.277.5l2 43 Jablonec nad JizeloLt
- Městský ťrř'ad Rokytnice na JizeloLt. Horní Rokytnice č.p. l97, 512 44 Rokytnice nad JizeroLt
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