
 482 464 011, 482 464 040, ivana.bucharova@mu-frydlant.cz 
www.frydlantvc.cz   IČ 262 781 

 
 

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: 0420 482 464 011, fax 00420 482 464 047 

================================================================================ 
 
VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE                 NAŠE ZNAČKA                  VYŘIZUJE/LINKA                        FRÝDLANT 

                             25. 4. 2012      1270/2012/OD/Bu     Bucharová/40                  7. 6. 2012 
 
 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
 

NÁVRH NA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
 

Oznámení o návrhu  „Stanovení místní úpravy provozu“ 
na místní komunikaci 

 na p. p. č. 481/1 a 481/2 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem 
 

 
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., 
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti Správy železniční dopravní cesty,  
s. o., IČ 709 94 234, Oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec 
Králové, ze dne  25. 4. 2012 a doplněné dne 29. 5. 2012,  v souladu s ustanovením § 172 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), 
zveřejňuje záměr na  „Stanovení místní úpravy provozu“ na místní komunikaci na p. p. 
č. 481/1 a 481/2 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem.  
 
Předmětem návrhu je: umístění svislých dopravních značek č. B17 (12 m) „Zákaz vjezdu 
vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“ a č. P6 „Stůj, dej 
přednost v jízdě!“ před železničním přejezdem  P2917 v km 22,394 trati Frýdlant v Čechách – 
Jindřichovice pod Smrkem; v jednom směru 
 
Návrh „Stanovení místní úpravy provozu“ je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 15ti 
dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Frýdlant  a též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách  www.mesto-frydlant.cz,  
a na úřední desce Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem. 
 
K výše uvedenému návrhu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo 
dotčeny, podat písemně zdůvodněné námitky ke správnímu orgánu; ostatní osoby, jejichž 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky. Lhůta 
pro podání námitek či uplatnění připomínek je  30 dnů ode dne zveřejnění návrhu.  
Zmeškání úkonu nelze prominout.  
 

Odůvodnění: 
Navrhovatel, Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČ 709 94 234, Oblastní ředitelství 
Hradec Králové, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, podal dne 25. 4. 2012 návrh na 
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„Stanovení místní úpravy provozu“ spočívající  v  osazení nového dopravního značení při 
místní komunikaci na p. p. č. 481/1 a 481/2 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem. Důvodem ke 
stanovení místní úpravy provozu je zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na 
stávajícím železničním přejezdu  P2917 v km 22,394 trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice 
pod Smrkem.  
Podle ČSN 73 6380 „Železniční přejezdy a přechody“ je možné doplnit označení přejezdu 
dopravní značkou č. P6. V tom případě se neuvažuje rozhledová délka Lr (článek 7.4.6).        
U tohoto železničního přejezdu je problematické dodržení této rozhledové délky (rozhled ze 
vzdálenosti Dz před křížem) dle znění normy.  
Podle znění čl. 6.1.7 a dále dle Přílohy C – čl. C.5 normy se před stávající přejezdy, kde je 
rozhodující okamžitá délka vozidla, umísťuje Dz č. B17. Řidič delšího vozidla nestihne při 
stávající traťové rychlosti bezpečně opustit nebezpečné pásmo přejezdu.  V den konání  
prohlídky železničního přejezdu a přilehlé komunikace,  21. 2. 2012, které byli přítomni 
zástupci SDC Liberec, zástupci příslušného orgánu policie a zástupce vlastníka dotčené místní 
komunikace, byla možnost úpravy zkrácení povolení vjezdu vozidel delších jak 12 m 
odsouhlasena všemi přítomnými.  
 
Námitky podávejte písemnou formou na Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy,                
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant. 
 
otisk úředního razítka        

 

 

 

 

 

Ivana Bucharová 
referentka odboru dopravy                                                                
 
Příloha – návrh stanovení místní úpravy provozu (situace) 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu 
Frýdlant a na úřední desce Obecního úřadu Jindřichovice pod Smrkem a též způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách. 
 
 
Na úřední desce   v y v ě š e n o   dne:   …………………………… 
 
Z úřední desky   s e j m u t o   dne:        …………………………… 
 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  

 

Obdrží: 
1) Správa železniční dopravní cesty, s. o., IČ 709 94 234, Oblastní ředitelství Hradec Králové, 
U Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové 
2) Obec Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem 145, 463 66 
3) Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO vnější služby Liberec dopravní 
inspektorát, Pastýřská 3, 460 74 Liberec 
4) OÚ Jindřichovice pod Smrkem (ke zveřejnění)  
5) MěÚ Frýdlant (ke zveřejnění)  
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