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Frýdlant 02. dubna 2020 
sp. zn.: MUF 331/2020/OD/Bu-014 
vyřizuje: Bucharová / 488 886 806 
  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

  STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU  
 
Městský úřad 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 návrhu Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové 
organizace, IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6,   ze  dne 27. 1. 2020,  po   předchozím   
písemném  vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor 
Liberec, dopravní inspektorát, č. j. KRPL-110021-1/CJ-2019-180506-03 ze dne 4. 12. 2019, podle § 77 odst. 
1 písm. c) zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu silnici ev. č. III/2915 v katastru 
obce Jindřichovice pod Smrkem, km 8,210 – státní hranice s Polskou republikou.  

Související dokumentace dopravního značení a dopravního zařízení není s ohledem na její rozsah součástí 
zveřejněného opatření. K nahlédnutí je k dispozici na Městském úřadu Frýdlant, odboru dopravy, budova 
„B“, přízemí, č. dv. 1.  

Termín:  trvale 

Za umístění dopravního značení zodpovídá: žadatel 
 
Podmínky pro umístění dopravního značení: 

1.   Dopravní značky a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat 
zvláštním předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6120.  

2. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle vyhlášky č. 
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, a technické podmínky 
TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (v aktuálním vydání).  

3.   Dopravní      značení   bude     osazeno        podle   přiloženého   návrhu    odsouhlaseného   Policií   České  
      republiky,    Krajské      ředitelství   policie    Libereckého   kraje,   Územní   odbor   Liberec,    dopravní  
      inspektorát, dne 4. 12. 2019, č. j. KRPL-110021-1/CJ-2019-180506-03. 

4.   Dopravní značky budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem odbornou firmou.  

Odůvodnění 
 
V souvislosti s plánovanou souvislou údržbou stávající silnice dojde mj. k vyznačení nového svislého                
a vodorovného dopravního značení. Od km 9,040 bude tato pozemní komunikace vedena jako společná 
stezka pro chodce a cyklisty.  
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Návrh na  stanovení místní úpravy provozu byl projednán a odsouhlasen Policií České republiky,  Krajské 
ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní inspektorát, dne 4. 12. 2019, č. j. 
KRPL-110021-1/CJ-2019-180506-03.  
Dne 29. 1. 2020 Městský úřad 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 Městský úřad 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 Městského úřadu Frýdlant (a zveřejněno na internetových stránkách) od                      
29. 1. 2020 do 14. 2. 2020. 
V zákonem stanoveném termínu nebyly uplatněny žádné námitky ani připomínky, proto Městský úřad 
Frýdlant, odbor dopravy, stanovuje  místní úpravu provozu na pozemní komunikaci  dle  předloženého 
návrhu.  
Dopravní značení je navrženo v souladu se „Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, 
TP 65 Technické podmínky, v aktuálním znění. Budou použity jen značky s platným atestem.  
Městský úřad Frýdlant, odbor dopravy, považuje navržené dopravní značení za stanovené.  

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 Městského úřadu Frýdlant, odboru 
dopravy (§ 173 odst. 1 správního řádu).  
 
otisk úředního razítka        
        
 
                                                                                   
Ivana Bucharová 
referentka odboru dopravy 

• Žadatel: 
 Krajská správa silnic Libereckého kraje, p. o., IČ 70946078, České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 
(datovou schránkou) 

• Dotčený orgán:  
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, dopravní 
inspektorát, Pastýřská 3, 460 01 Liberec 
(datovou schránkou) 

• K vyvěšení na úřední desce: 
MÚ Frýdlant, OKU 
(osobní předání)  
OÚ Jindřichovice pod Smrkem 
(datovou schránkou) 

• Ostatní: 
veřejnou vyhláškou 
 
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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