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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

 „Stanovení místní úpravy provozu“  
na místní komunikaci na p. p. č. 481/1 a 481/2 v k. ú. Jindřichovice pod 
Smrkem 
 
MěÚ Frýdlant, odbor dopravy, jako příslušný správní orgán 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 ze dne 25. 4. 2012 podané 
Správou železniční dopravní cesty, s. o., IČ 709 94 234, Oblastní ředitelství Hradec Králové,               
U  Fotochemy 259, 501 01 Hradec Králové, doplněné dne 29. 5. 2012,  po předchozím písemném 
vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor 
vnější služby dopravní inspektorát Liberec, č. j.: KRPL-438-18/ČJ-2012-180506 ze dne 21. 3. 2012, 
podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu stanoví místní úpravu provozu na místní 
komunikaci na p. p. č. 481/1 a 481/2 v k. ú. Jindřichovice pod Smrkem umístěním  nového 
dopravního značení, a to formou umístění svislých dopravních značek č. B17 (12 m) „Zákaz 
vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez“; pro jeden směr,  
a č. P6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“ před železničním přejezdem P2917 v km 22,394 trati 
Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod Smrkem; pro oba směry.  

Provedení dopravních značek: svislé stálé dopravní značky budou instalovány na pozinkovaných 
trubkách ukotvených do betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životností 10 let a za 
dodržení průjezdního a průchozího profilu pozemní komunikace, dle TP 65 

Termín: trvale 

Důvod stanovení místní úpravy komunikace: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 
na stávajícím železničním přejezdu P2917 v km 22,394 trati Frýdlant v Čechách – Jindřichovice pod 
Smrkem  

Zodpovědná osoba: p. Jiří Vošvrda, SDC severovýchodní Čechy, Správa tratí Liberec,                    
tel.: 972 365 476, mob.: 724 357 069.  
 
Podmínky pro umístění dopravního značení: 

1. Umístění dopravního značení bude provedeno v souladu s ustanoveními zákona o provozu, 
vyhl. MDS č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, a bude splňovat 
požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“ a další související předpisy a 
normy za využití „Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích vydání II.“ – TP 
65 vydaných Centrem dopravního výzkumu Brno. 

2. Dopravní značení provede odborná osoba, a to podle grafické přílohy, která je nedílnou 
součástí tohoto opatření obecné povahy.  

3. Stanovené dopravní značky budou osazeny nejpozději do 15. 9. 2012.  
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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 „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.  
Dne 7. 6.  2012 MěÚ Frýdlant, odbor dopravy, oznámil veřejnou vyhláškou návrh opatření obecné 
povahy a vyzval k uplatnění námitek a připomínek. V souladu s ust. § 172 odst. 1 a 5 správního řádu, 
v návaznosti na § 39 odst. 1 správního řádu stanovil MěÚ Frýdlant, odbor dopravy, lhůtu do 30 dnů 
ode dne vyvěšení pro uplatnění připomínek a námitek. Oznámení o návrhu opatření obecné povahy 
bylo vyvěšeno na úřední desce MěÚ Frýdlant od  11. 6. 2012 do 27. 6. 2012 a na úřední desce ObÚ 
Jindřichovice pod Smrkem  od 7. 6. 2012 do 25. 6. 2012.  
K návrhu dopravního značení se vyjádřila Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 
Libereckého kraje, Územní odbor vnější služby Liberec dopravní inspektorát,  Pastýřská 3, 460 74 
Liberec, dne 21. 3. 2012 pod č. j.: KRPL-438-18/ČJ-2012-180506.  
V zákonem stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky, proto MěÚ Frýdlant, 
odbor dopravy, stanovuje místní úpravu provozu na místní komunikaci na p. p. č. 481/1 a 481/2 v k. ú. 
Jindřichovice pod Smrkem dle předloženého návrhu.  

 
Poučení 

 
Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). 
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem  po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u MěÚ Frýdlant, odboru 
dopravy (§ 173 odst. 1 správního řádu).  
 
otisk úředního razítka 

 
 
 
 
 
 
                                                                                                               
 
Ludvík Pfleger 
pověřen vedením odboru dopravy 
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant           
a Městského úřadu Nové Město 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) MěÚ Frýdlant (k vyvěšení na úřední desce) 
5) ObÚ Jindřichovice pod Smrkem (k vyvěšení na úřední desce) 
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