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VEŘEJNÁ VYIILÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozetnních komunikacích na silnici IC5J.

Krajský  úřad  Libereckého  kraje,  odbor  dopravy  (dále jen  „KÚ  LK|,  podle  ust.  §  61   zákona  č.
361#000  Sb.,  o  provozu  na  pozemních  komunikacích  a  o  změnách  některých  zákonů,  ve  znění

pozdějších předpisů  (dále jen  „zákon OSP"),  na podkladě  návrhu  ze dne  22.5.2019  od  společnosti
Lužický sportovní spolek,  se sídlem Pod tratí 639,  463  34 Hrádek nad Nisou, IČO:  05536782 (dále
též  jen   „Žadatel`),   o   stanovení  přechodné   úpravy   provozu   na   sihici   I/35J,   z důvodu   konání
cyklistického  závodu  -  Okolo   80  dubů  a  s tím   spojenou  úphou  uzavírkou  silnice  I/35J,  jako

příslušný krajský úřad podle ust.  §  124 odst. 4 písmeno  b) zákona OSP, za použití ust.  §  171  a  173
zákona  č.  500#004  Sb.,  správní  řád,  ve  znění pozdějších  předpisů  (dák3 jen  „správní  řád"),  podle
ust.  §  77  odst.  1  písmeno  b)  zákona  OSP  stanoví   přechodnou  úpravu  provozu  na  pozemních
komunikacícli ve výše uvedené věci   t a kt o :

Rozsah:  Za  úče]em  konání  cyklistického  závodu  -  Okolo  80  dubů  a  s tím  spojenou  úplnou

r"riťr=:ÉLEiftTp]86ť6ťzzš°#yBPHOKóťj`A%ocvh#5RTATbm#cEaŘÍTbď:
vydánD. Přechodná úprava bude provedena d]e schváleného dopmvně inženýrského
opatření (dál jen ,DIO|, které je přílohou č. 1 tohoto stanovení.

Temín:  1.6.2019 od 12:00 do 17:00

Podmínkv:

'%%|##Ťsn6í:mž#Š#ÍoufoiLZL:žťíůtÁfiťi#n.o(g#fflF#:„f:##,T,ť%

#f.1emL.#á#nigTkimie#zťmo#u.d33LcieL,5ť:ek.é,#1Lj,hťj%ř=ftesl#:
Pastýřská 3, 460 74 Liberec (dále jen Policie ČR) ze dne  16.5.2019 pod č.j. KRPL47896-l/ČJ-
2019-180506-10.

2.    Přenosné  dopravní značky budou  umístěny  na červenobíle  pruhovaných  sloupcích  (stojáncích)
nebo na vozidle /ust.  § 62 odst. 2 zákona OSP, věta třetí/.

3.    Dopravní   značky,   světelné   signály   a   dopravní   zařízení   musí   svými   rozměry,   barvami   a

i##ťt#7ao#,°Čds%V#t,2#.n,rč#3í6C#ufrapíčsts#%ře8d88ž:í%í:3§7%i°Lčstst
zákona OSP/.

4.    Dopravní značky,  světelné sígnáý a dopravní zařízení musí tvořít ucelený systém,  budou užíty
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jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to  nezbytně  vyžaduje  bezpečnost a pl
silničniho  pi-ovozu  na pozemni'ch  komunikacích  nebo jiný důležitý veřejný  zájem,  a  sm
užívány jen po  nezbytně  nutnou  dobu  (ust.  §  78  odst.   1  až  3  zákona  OSP).  Dopravní
odporuji'ci'  této  přechodné  úpravě  provozu  na  pozemních  komunikacích  se  odstraní,
nebo zakryjí.

5.    Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona
o   silničním  provozu,   vyhlášky  Ministerstva  dopravy  č.   2944015   Sb.,   kterou   se  provádějí

t##í:iéLj"rimTppť3;ZezTicÁD#±8íkomž**ČáůčÁ*éFkÁg8ttLůůPsT"#ú]:#j'ri
Zkě#Č.#.#ťtízEELť#ťH#ot#:kÁc#TjheúkčmTTrií5#fpTH:Rů#;.RávT#
dopravní   značky   se   umísťují   tak,    aby   byly   včas   a   z dostatečné   vzdálenosti   viditelné.
V nezbytných  případech  mohou  být  sloupky  nebo  stojany,  na  kterých  jsou  umístěny  svislé

přenosné dopravní značky, s ohledem na charakter a rozsah dopravního  opatření umístěny  i na
vozovce /ust.  §  2 odst.  8 vyhlášky/.

6.    Podle  ust.   §   20  odst.   1   vyhlášky  osoba  vykonávající  práce   spojené   se   správou,   údržbou,
měřením,  opravami  a výstavbou pozemní komunikace nebo  k zajištění bezpečnosti provozu na

pozemních  komunikacích, jsou-li tyto  činnosti vykonávány při  zachování provozu na dotčené
části pozemní komunikace,  musí mft na sobě oblečen výstražný oděv (viz ust.  §  19 vyhlášky).

7.    Skutečné zahájení a ukončení instalace přechodného dopravního značení žadatel oznámí:

3;Kťájft*##cuaLLj:%k&:skLrriť%of]L=cťe#,,:::rT:k:]|eíTádT#rcozTsek@kmí.,b„z.
8.    Umístění  přechodného   dopravního   značení,  jeho   údržbu   a  kontrohi   zajistí  žadatel   na   své

náklady,  zároveň  odpovídá  za  stav  tohoto  značení  po  celou  dobu jeho  instalace  na  dotčené
silnici  I/35J.  Umístěním  přechodného  dopravního  značení  na  silnici  I/35J  nesmí dojít  k jejímu

poškození.

9.    Krajský   úřad   Libereckého   kraje   si   vyhrazuje   právo,   bude-li   to   vyžadovat   bezpečnost   a

plynulost sihičního provozu, přechodnou úpravu změnit.

`oŽ##í#Teí#:;Po#iit|ko.w##:::é.:ť#vyvíioš:##?,::m,n,í5:5k,o,T#|i#
strumpl@hradek.cz.

Odůvodnění
KÚ  LK  obdržel  dne  22.5.2019  od žadatele  návrh  na stanoveni' přechodné úpravy provozu na silnici
I/35J.

V daném  případě  se jedná  o  instalaci  dopravniho  značeni'  a  zaři'zení  k ři'zení  silničniho  provozu  při

jeho úplné uzavírce na silnici I/35J z důvodu konáni' akce: „cyklistický závod Okolo  80 dubů".

::ťi:!:sČSRpáon:e::n:':oP|ř:Cčh,od#PLr-a478gr6o_Y,c|2noa|g:ř:#C6t,ko:munlkac,'Chnasilnicil/,3,vydala

Podle   ust.   §   77   odst.   5   zákona   OSP   místni'   a   přechodnou   úpravu   provozu   na   pozemni'ch
komunikacích  stanoví příslušný  správni' orgán  opatřeni'm obecné  povahy (viz  ust.  §  171  správniTio
řádu  a  násl.),  jde-Ií  o  světelné  signály,  přikazové  a  zákazové  dopravni'  značky.  dopravni'  značky
upravujíci'  přednost  a  dodatkové  tabulky  k  nim  nebo  jiné  dopravni'  značky  ukládající  účastníku
si]ničnmo  provozu  povinnosti  odchylné  od  obecné  úpravy  provozu  na  pozemních  komunikacích.
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Stanovení řechodné ú

Podle  ust.   §   77  odst.   5   zákona  OSP  plati',   že  jde-li  o   stanoveni'  přechodné  úpravy  provozu  na

pozemni'ch   komunikaci'ch.   nedoručuje   při'slušný   správiii'   úřad   návrh   opatřeni'   obeciié   povahy   a
nevyzývá dotčené osoby k podáváni' připomi'nek nebo  námitek.

KÚ  LK  posoudil  shora  specifikovaný  návrh  žadatele  a  s ohledem  na  výše  uvedené  skutečnosti jej
shledal důvodným.  Proto  nezbylo  než vydat toto opatření obecné povahy.

Poučení
Podle  ust.   §   77  odst.   5  zákona  OSP  opatřeni'  obecné  povahy  nabývá  účinnosti  pátým  dnem  po
vyvěšení.   Podle   ust.   §   173   odst.   2   správni'ho   řádu   proti   opatření  obecné   povahy   nelze   podat
opravný prostředek.

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Přílolla:

1/ Zákres do mapy

Obdržl':
-      Lužický   sportovni'   spolek,   se   si'dlem   Pod   tratí   639,   463   34   Hrádek   nad   Nisou,   [ČO:

05536782  (osobně).

-      Ředitelstvi'  silnic  a  dálnic  ČR,  se  si'dlem  Na  Pankráci  546/56.   140  00  Praha  4,  zastoupené

organizační  složkou   Ředitelstvi'  silnic   a  dálnic   ČR,   Správa  Liberec,   se  si'dlem   Zeyerova
1310,  460  55  Liberec,  IČO:  65993390  (datovou  schránkou).

Dotčemý orgán :

-      Policie  České  republiky,  Krajského  ředitelstvi' policie  Libereckého  kraje,  Územního  odboru

Liberec`  dopravni'  inspektorát,  se  si'dlem  Pastýřská  3`  460  74  Liberec  (datovou  schránkou).

Dá]e obdrží k vyvěšeni' na  úřední desce:
-      Obec  Chotyně,  se sídlem č.p.163,  463  34  Chotyně,  lčo:  00672033  (datovou schránkou).
-     ?Čbá: oB#2,#táiton;:urcihsroáun,kos:, S,'d,em   č P    206,   463   "   BíV   Koste,   nad  Nisou,
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Podle  ust.  §  173  odst.1  správniho  řádu,  s odkazem na ust.  §  172  odst.1  správního  řádu,  bude toto
opatřeni'  obecné  povahy  vyvěšeno  na  úředni'  desce  shora  označeného  správniho  orgánu  i  úřadu
Obce  Bílý  Kostel  nad  Nisou  a  Obce  Chotyně.  Podle  ust.  §  77  odst.  5  zákona  OSP  toto  opatřeni'
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Současně   správni'  úřad  příslušný  pro   vyvěšeni'  a   podám'  zprávy  o  vyvěšeni'  potvrzuje,   Že  tato

písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujíci' dálkový při'stup, podle věty druhé  ust.  § 25 odst.
2 správnmo řádu.

Vyvvď5fim ďNg.`#ý„:  \.Jť    20 l c7

Razi'tko, podpis orgánu, kt
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ěšení a sejmuti' opatření obecné povahy.






