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M ě s t s k ý   ú ř a d   F r ý d l a n t 
o d b o r   d o p r a v y    

 
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 FRÝDLANT, tel. 00420 482 464 011, fax 00420 482 464 047 

                                                                                                                
                                                                                                 AUTOKLUB Hrádek nad Nisou v AČR      
                                                                                                 IČ 712 46 771                                                                                                                           
                                                                                                 Chotyně 171 
                                                                                                 463 64   Hrádek nad Nisou 
 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE       NAŠE ZNAČKA                      VYŘIZUJE/LINKA               FRÝDLANT 
                                                       717/2012/OD/Bu-púp035)  Bucharová/40                   28. 03. 2012 
 

 STANOVENÍ  PŘECHODNÉ  ÚPRAVY  PROVOZU  
 NA  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍCH  

 
Akce:  
Thermica rally Lužické hory 2012 
 

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy,  příslušný podle § 124 odst. 5 zákona  č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění,  na základě  
žádosti AUTOKLUBU Hrádek nad Nisou v AČR, IČ 71246771, Chotyně 171, 463 34 Hrádek nad 
Nisou, ze dne  13. 03. 2012,  po předchozím vyjádření Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, 
Územního obvodu vnější služby Liberec, DI,  tímto podle § 77 odst. 1 písm. a), § 61 odst. 3 zákona o 
provozu na pozemních komunikacích, stanoví přechodnou úpravu provozu na krajských silnicích 
ev. č. III/0353 a III/03512 v obci Kunratice, III/29110 a III/2915 v obci Jindřichovice pod 
Smrkem, III/2915 a III/2918 v obci Horní Řasnice, III/2916 a III/2911 v obci Dolní Řasnice, 
III/2911 a III/2912 v obci Krásný Les, III/2911 ve Frýdlantu, a na některých místních 
komunikacích v obcích Kunratice, Jindřichovice pod Smrkem, Horní Řasnice, Dolní Řasnice a 
Krásný Les (dle předložené situace).  

Rozsah: Přenosné dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení budou užity  dle 
předloženého návrhu odsouhlaseného Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, DI 
Liberec, dne 24. 01. 2012,  č. j.:  KRPL-430-2/ČJ-2012-180506. 

Doba užití: 
28. 4. 2012 
RZ3,7 – Kunratice v době od 8:00 do 17:00 hodin 
 
28. 4. 2012 
RZ 4,8 – Jindřichovice pod Smrkem, Horní Řasnice, Dolní Řasnice a Krásný Les v době od 8:00 
do 18:00 hodin 

P o d m í n k y ,  z a  k t e r ý c h  j e  s t a n o v e n a  p ř e c h o d n á  ú p r a v a  p r o v o z u :  
 
1) Veškeré níže uvedené značení a zařízení (viz příloha)  se umístí dle tohoto stanovení, ČSN 

0180020 a technických podmínek TP 66.   Po celou dobu budou dopravní značky 
kontrolovány a udržovány.  

2) Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a 
technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN 01 8020, 
ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 (§ 62 odst. 6 zákona o provozu). 

3) Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém; budou užity 
jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost 
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provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a smějí být užívány 
jen po nezbytně nutnou dobu (§ 78 odst. 1-3  zákona o provozu). 

4) Budou použity jen dopravní značky schválených typů s platným atestem.  
5) Dopravní značení a zařízení se umístí dle přílohy, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. 

Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve 
funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.  

6) Odbor dopravy MěÚ Frýdlant si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost 
provozu na pozemních komunikacích, přechodnou úpravu změnit. 

7) Za splnění těchto podmínek zodpovídá žadatel. 
 
 
Městský úřad Frýdlant, odbor  dopravy, stanovuje tuto přechodnou úpravu na výše uvedené pozemní 
komunikaci  vzhledem  k  místní   problematice,  hustotě   silničního  provozu,   charakteru 
komunikace, k zajištění bezpečnosti a plynulosti  provozu na pozemní komunikaci.  
 
Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí příslušného silničního správního 
úřadu dle §§ 24 a 25 zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
 
 
 
 
 
 
Ivana Bucharová 
referentka odboru dopravy 
 
 
Přílohy:  návrh dopravního značení odsouhlasený PČR 
 
 
Obdrží: 
1) Adresát 
2) Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI, Pastýřská 3, 460 74 Liberec 
3) ObÚ Jindřichovice pod Smrkem, silniční správní úřad, Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66 
4) ObÚ Horní Řasnice, silniční správní úřad, Horní Řasnice 230, 464 01 Frýdlant 
5) ObÚ Dolní Řasnice, silniční správní úřad, Dolní Řasnice 335, 464 01 Frýdlant 
6) ObÚ Kunratice, silniční správní úřad, Kunratice 158, 464 01 Frýdlant 
7) ObÚ Krásný Les, Krásný Les 122, 464 01 Frýdlant 
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