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ROZHODNUTÍ 
O OMEZENÍ VEŘEJNÉHO PŘÍSTUPU NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÉ 

ÚČELOVÉ KOMUNIKACI č. 4/18 

 

Výroková část: 

Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 
písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích"), ve správním řízení přezkoumal žádost o omezení veřejného 
přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích, 
kterou dne 5.12.2017 podal žadatel 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003, 110 00  
Praha 1, Nové Město, 
kterého zastupuje Signal Projekt s. r. o., IČO 25525441, Vídeňská 55, 639 00  Brno 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání, souhlasu PČR KŘP Libereckého kraje, ÚO 
Semily, dopravní inspektorát, v souladu s ust. § 67 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 

p o v o l u j e 

omezení veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci v rámci akce: 

Výstavba světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) v km 77,719 (P5252) trati 
Jaroměř - Stará Paka 
Horka u Staré Paky, Nedaříž 

na parcele parc. č. 243 v katastrálním území Nedaříž 

(dále jen "omezení přístupu") v tomto rozsahu: 

- Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost na nápravu přesahuje mez 10 tun, podle přílohy 
"Schema_DZ" 

- Důvodem omezení je změna přejezdového zabezpečovacího zařízení 

 

Pro omezení přístupu stanoví tuto podmínku: 

• Omezení veřejného přístupu bude dáno dopravním značením umístěným v rámci místní úpravy 
provozu. Instalace dopravního značení bude provedena na základě stanovení místní úpravy provozu 
Městského úřadu Jilemnice, odboru dopravy vydaného ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 361/2000 Sb., o  provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003, 110 00  Praha 1, Nové Město 
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Odůvodnění: 

Žadatel v souladu s § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích podal dne 5.12.2017 žádost o omezení 
přístupu. 

Silniční správní úřad žádost podle posoudil a podle § 7 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích povolil 
omezení provozu za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí, protože byla splněna zákonná 
podmínka pro vydání tohoto rozhodnutí, kterou jsou předchozí souhlas orgánu Policie České republiky. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

Obec Horka u Staré Paky 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Libereckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

 
 
 
 

otisk úředního razítka 
Bc. Lucie Šnaiberková 

vedoucí odboru dopravy 
  
 
 
  
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů. 
 
Vyvěšeno dne: ..............................   Sejmuto dne: .................................... 
 
 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Přílohy: 
Schema_DZ 
Přehledná_situace 
 
Obdrží: 
Účastníci 
Obec Horka u Staré Paky, 512 34  Horka u Staré Paky 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00  Praha 1, Nové Město prostřednictvím: 
Signal Projekt s. r. o., IDDS: swz2av2 
 sídlo: Vídeňská č.p. 55, 639 00  Brno 39 
  
Dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9 
 sídlo: Vysocká č.p. 225, 513 15  Semily 
  
Ostatní 
Obecní úřad Horka u Staré Paky - k vyvěšení na úřední desce, Horka u Staré Paky, Horka u Staré Paky 
Městský úřad Jilemnice - k vyvěšení na úřední desce, Masarykovo náměstí č.p. 82, Jilemnice 
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