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================================================================================ 
 
Č. j. MUF 1826/2016/OD/Bu                                                                   Ve Frýdlantu 9. června 2016 
Vyřizuje: Ivana Bucharová 

 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

oznámení o návrhu „stanovení místní úpravy provozu“  
» silnice ev. č. III/2915, 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 návrhu podaného dne 6. 6. 2016  Obcí Jindřichovice pod Smrkem,           
IČ 00672025, Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66, po projednání návrhu s Policií České republiky  
dne 11. 9. 2015, č. j. KRPL-86732-1/CJ-2015-180506-06, 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 silnici ev. č. III/2915 v obci Jindřichovice pod Smrkem.    

Předmětem návrhu je provedení dopravního značení, které vypracoval Ing. Ladislav Křenek, 
autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, Na Okruhu 978/17, 460 01 Liberec, ze srpna 2015: 

Jedná se o dopravní značení, které bude umístěno v souvislosti s vybudováním nových autobusových 
zastávek s názvem „U Mostku“ a „Skanzen“ v katastru obce Jindřichovice pod Smrkem.  

• Zastávka „U Mostku“ – na silnici budou umístěny tyto svislé dopravní značky: 

č. IJ 4b „Zastávka“ (pro oba směry) 

• Zastávka „Skanzen“ – na silnici budou umístěny tyto svislé dopravní značky:   

č. IJ 4b „Zastávka“ (pro oba směry) 

č. C14a „Jiný příkaz“ s textem „Neobjížděj autobus“ 

č. IS 12a „Obec“ a IS 12b „Konec obce“  - tyto stávající svislé dopravní značky budou přemístěny tak, 
že zastávka BUS bude umístěna v intravilánu obce  

 

Návrh „Stanovení místní úpravy provozu“ je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 15 dnů ode dne 
zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a Obecního úřadu 
Jindřichovice pod Smrkem, a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách  
www.mesto-frydlant.cz.  

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.  
Námitky či připomínky podávejte písemnou formou na Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy,                
nám. T. G. Masaryka 37, 464 13 Frýdlant. 
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Odůvodnění 
V souvislosti s výstavbou nových autobusových zastávek v katastru obce Jindřichovice pod Smrkem 
dojde k umístění nových svislých dopravních značek na krajské silnici ev. č. III/2915 a k přemístění 
svislých dopravních značek, které označují začátek a konec obce.  
Návrh na  stanovení místní úpravy provozu byl projednán a odsouhlasen  Policií České republiky, 
Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, dne       
11. 9. 2015, č. j. KRPL-86732-1/ČJ-2015-180506-06.  

Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, předkládá v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu, návrh 
opatření obecné povahy k umístění výše uvedeného dopravního značení.  
 
otisk úředního razítka        
        
 
 
 
                                                                                   
Ivana Bucharová 
referentka odboru dopravy 
 
 
Obdrží: 

• žadatel: 
Obec Jindřichovice pod Smrkem, IČ 00672025, Jindřichovice pod Smrkem 245, 463 66, ID DS: xf4bdsb 
• majetkový správce dotčené silnice: 
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, ID 
DS: bdnkk7w 
• dotčený orgán: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní 
inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec, ID DS: vsmhpv9  
 
• K vyvěšení na úřední desce: 
MěÚ Frýdlant, OKU (osobní předání) 
Obecní úřad Jindřichovice pod Smrkem, ID DS: xf4bdsb 
 
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Frýdlant a 
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.  
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