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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I. třídy
v Libereckém kraji.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), podle
ustanovení § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o silničním provozu“), na podkladě žádosti ze dne 20.12.2017 od Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, se sídlem Nám. Dr. Eduarda
Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (dále též i jako „žadatel“), o stanovení přechodné úpravy provozu
na pozemních komunikacích ve správním obvodu Libereckého kraje, tj. na silnicích I/10 /v místě
hraničního přechodu Harrachov (ČR) x Jakuszyce (PR)/, I/35 /v místě hraničního přechodu Hrádek
nad Nisou (ČR) x Kopaczów (PR)/, I/35L /v místě hraničního přechodu Hrádek nad Nisou (ČR) x
Porajów (PR)/ a I/13 /v místě hraničního přechodu Habartice (ČR) x Zawidów (PR)/, z důvodu
realizace dopravně bezpečnostních akcí nebo v případě jiných nepředvídatelných událostí, 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
takto:
Rozsah: z důvodu realizace dopravně bezpečnostních akcí nebo v případě jiných
nepředvídatelných událostí dojde k přechodné úpravě silničního provozu na
pozemních komunikacích ve správním obvodu Libereckého kraje, tj. na silnicích I/10
/v místě hraničního přechodu Harrachov (ČR) x Jakuszyce (PR)/, I/35 /v místě
hraničního přechodu Hrádek nad Nisou (ČR) x Kopaczów (PR)/, I/35L /v místě
hraničního přechodu Hrádek nad Nisou (ČR) x Porajów (PR)/ a I/13 /v místě
hraničního přechodu Habartice (ČR) x Zawidów (PR)/, která spočívá v instalaci
dopravních značek a dopravních zařízení. Přechodná úprava provozu na shora
uvedených pozemních komunikacích bude provedena podle schváleného dopravně
inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které tvoří přílohu č. 1 tohoto opatření
obecné povahy.
Termín: na dobu nezbytně nutnou od 14.1.2018 do 31.12.2018.
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Podmínky:
a) Dopravní značení i dopravní zařízení v dotčených úsecích silnic I. třídy ve správním obvodu
Libereckého kraje bude provedeno a umístěno podle schváleného návrhu Policie České
republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Odboru služby dopravní policie, se
sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (dále též jen „Policie České republiky“),
ze dne 24.11.2016 (viz příloha č. 1).
b) 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 technické podmínky TP 66 ZÁSADY
PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném
znění), i příslušná část technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění).
c) Dopravní značky a dopravní zařízení budou po celou dobu umístění osazeny i ukotveny
vhodným způsobem, dostatečně zabezpečen, a to i proti účinkům větru (ustanovení § 62 odst. 2
zákona o silničním provozu).
d) Umístění přechodného dopravního značení a dopravních zařízení, jejich údržbu i kontrolu,
zajistí žadatel.
e) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat
bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.
f) Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích) odpovídá žadatel, který určil jako odpovědnou a kontaktní osobu
plk. Mgr. Petra Jakubce, tel.: 974 461 820, 724 217 035.

Odůvodnění
Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 20.12.2017 od Policie České republiky, Krajského
ředitelství policie Libereckého kraje, se sídlem Nám. Dr. Eduarda Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32,
žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích ve správním obvodu
Libereckého kraje, tj. na silnicích I/10 /v místě hraničního přechodu Harrachov (ČR) x Jakuszyce
(PR)/, I/35 /v místě hraničního přechodu Hrádek nad Nisou (ČR) x Kopaczów (PR)/, I/35L /v místě
hraničního přechodu Hrádek nad Nisou (ČR) x Porajów (PR)/ a I/13 /v místě hraničního přechodu
Habartice (ČR) x Zawidów (PR)/. Stejná žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích byla podána i v roce 2016.
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.
Důvodem k provedení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích realizace dopravně
bezpečnostních akcí nebo jiné nepředvídatelné události (např. znovu zavedení hraničních kontrol).
Krajský úřad Libereckého kraje shledal žádost Policie České republiky jako důvodnou, proto
nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.
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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.
Příloha:
1/ Schválené DIO s vyznačením příslušných úseků silnic I. třídy.

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Obdrží:
Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se
sídlem Nám. Dr. E. Beneše 24, Liberec, PSČ: 460 32 (datovou schránkou).
Policie České republiky, Krajské ředitelství Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní
inspektorát, se sídlem Pastýřská 3, Liberec, PSČ: 460 74 (datovou schránkou).
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Semily,
dopravní inspektorát, se sídlem Vysocká 225, Semily, PSČ: 513 15 (datovou schránkou).
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 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).
Dále k vyvěšení na úřední desce:
Městský úřad Harrachov, se sídlem Harrachov 150, Harrachov, PSČ: 512 46 (datovou schránkou).
Městský úřad Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou, PSČ: 463 34
(datovou schránkou).
Obecní úřad Habartice, se sídlem Habartice 191, Habartice, PSČ: 463 73 (datovou schránkou).
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Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ustanovení § 172 odst. 1 správního
řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního
orgánu, i na úřední desce Městského úřadu Harrachov, se sídlem Harrachov 150, Harrachov,
PSČ: 512 46, Městského úřadu Hrádek nad Nisou, se sídlem Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou,
PSČ: 463 34, a Obecního úřadu Habartice, se sídlem Habartice 191, Habartice, PSČ: 463 73. Podle
ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti
pátým 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 ustanovení § 25
odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne: ....................

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

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