
     MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE 
odbor dopravy 

Masarykovo náměstí 82,  514 01  Jilemnice 
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Č. j.: PDMUJI- 4126/2016/OD                 
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E-mail: adam@mesto.jilemnice.cz.  
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V EŘE J N Á  V Y H L Á Š K A  

 

O P A TŘE N Í  O B E C N É  P O V A H Y  
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na křižovatce silnic 
III/2954 a III/2955, na křižovatce silnic III/2956 a III/2954 v Horní Branné a na 
křižovatce silnic III/2955 a I/14 u Vrchlabí. 

Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy (dále jen „Městský úřad Jilemnice“), podle ustanovení 
§ 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na podkladě 
návrhu ze dne 7.3.2016 od M-Silnice a. s., IČ 42196868, oblastní závod SEVER, se sídlem 
Hradecká 415, 506 01 Jičín (dále jen „žadatel“), za účelem stanovení dopravního značení 
objízdné trasy v dané lokalitě, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle 
ustanovení § 124 odst. 6 zákona o silničním provozu, za použití ustanovení § 171 a 173 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle 
ustanovení § 77 odst. 1 písmeno c) zákona o silničním provozu, stanoví přechodnou úpravu 
provozu na pozemních komunikacích ve výše uvedené věci takto: 

Rozsah: Pro stanovení dopravního značení vedení objízdné trasy na silnicích III/2954 a 
III/2955. Přechodná úprava provozu bude provedena podle dopravně 
inženýrského opatření (dále jen „DIO“). Objízdná trasa bude vedena po silnicích 
III/2954 a III/2955 z důvodu opravy silnice II/295 v rámci akce „Rozšíření 
průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura, II. etapa rekonstrukce 
II/295 – Dolní Branná – MOK I/14“ 

Termín: 15.4.2016 – 31.10.2016 

Podmínky: 

a) Dopravní značení v dotčených úsecích silnic III/2954, III/2955 a III/2956  bude 
provedeno a umístěno podle podmínek vyjádření Policie České republiky, Krajského 
ředitelství policie Libereckého kraje, Územního odboru Semily, dopravního 
inspektorátu, se sídlem Vysocká 225, 513 15 Semily (dále jen "Policie České 
republiky"), ze dne 21.3.2016 ( č.j.: KRPL-25748-1/ČJ-2016-181106-02) a tímto 
orgánem schváleného návrhu dopravního značení (viz přílohy č. 1 až 3 tohoto stanovení 
přechodné úpravy provozu).  

b) Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle 
zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění, i technické 
podmínky TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (v účinném 
znění - III vydání). Dopravní značky budou provedeny jako stálé (viz ustanovení § 66 



odst. 2 zákona o silničním provozu). 

c) Umístění přechodného dopravního značení, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své  
náklady, zároveň odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na 
silnicích III/2954 a III/2955 a III/2956.  

d) Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat 
bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit. 

e) Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích) odpovídá žadatel, který určil jako odpovědnou 
osobu za zabezpečení celé akce Ing. Ondřeje Kozu, se sídlem Hradecká 415, 506 01 
Jičín, mobil: 601 393 141. 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Jilemnice obdržel dne 7.3.2016 od M-Silnice a. s., IČ 42196868, oblastní závod 
SEVER, se sídlem Hradecká 415, 506 01 Jičín (dále jen „žadatel“)  návrh na stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na křižovatce silnic III/2954 a 
III/2955, na křižovatce silnic III/2956 a III/2954 v Horní Branné a na křižovatce silnic III/2955 
a I/14 u Vrchlabí, z důvodu zajištění dopravního značení vedení objízdné trasy. Přechodná 
úprava provozu na silnicích III/2954, III/2955 a III/2956 bude provedena podle dopravně 
inženýrského opatření.  

Souhlasné vyjádření k navržené přechodné úpravě provozu na silnicích III/2954, III/2955 a 
III/2956 vydala i Policie České republiky, jako dotčený orgán, a to dne 21.3.2016 (č.j.:KRPL-
25748-1/ČJ-2016-181106-02).  

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu 
na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz 
ustanovení § 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové 
dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné 
dopravní značky ukládající účastníku silničního provozu povinnosti odchylné od obecné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním 
provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k 
podávání připomínek nebo námitek.  

Poučení: 

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti 
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
 

Přílohy: 

1. Situace 1 

2. Situace 2 

3. Legenda 

 
 
 
 
 

 
 
     
     

Ing. Ivan Adam 
oprávněná úřední osoba 

 

„otisk úředního razítka“ 
 

Bc. Lucie Šnaiberková 
vedoucí odboru dopravy 

 



            
     

Obdrží: 
Účastníci řízení: 
- M-Silnice a. s., IČ 42196868, oblast. závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín (datovou 
schránkou) 
- Krajská správa silnic LK, České Mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 (datovou schránkou) 
 
Dotčené orgány: 
- PČR - DI územního odboru Semily Krajského ředitelství policie Libereckého kraje (datovou 
schránkou) 
 
Dále k vyvěšení na úřední desce: 
- Obec Horní Branná (datovou schránkou) 
 
 
Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ustanovení § 172 odst. 1 
správního řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného 
správního orgánu. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření 
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.  

Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato  
písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ustanovení § 25 
odst. 2 správního řádu.  

 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ……………….      Sejmuto dne: ………………... 

 

 

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
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