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OZNÁMENÍ NÁVRHU STANOVENÍ 
MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

 

Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním 
provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal 
navrhovatel 

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 "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 172 
a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") 
opatřením obecné povahy, vydává 

návrh stanovení  

místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

akce: Výstavba světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení (PZS) v km 77,719 
(P5252) trati Jaroměř - Stará Paka 
Horka u Staré Paky, na p p. č. 243 v k. ú. Nedaříž 

 

takto: Umístění dvou DZ č. B14 "Zákaz vjezdu vozidel, jejichž hmotnost na nápravu 
přesahuje vyznačenou mez" s vyznačenou mezí 10 tun, podle přílohy "Schema_DZ". 

 Důvodem omezení je změna přejezdového zabezpečovacího zařízení. 

 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu: 
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní 
značení musí splňovat příslušné technické normy. 

2. Osazení dopravního značení bude umístěno v souladu s ustanoveními zákona o provozu, vyhlášky o 
provozu a bude splňovat podmínky technického předpisu TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na 
pozemních komunikacích“.  

3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu. 

4. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního 
opatření, odbornou montáž dopravního značení je zodpovědný za SŽDC, s. o., Stavební správa 
východ, Nerudova 1, 772 58  Olomouc, Zdeněk Fišer, tel. 722819644 

5. Po osazení místního dopravního značení je nutno informovat orgán Policie ČR. 

6. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní 
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité 
osazení stanoveného dopravního značení.  
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V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu stanovuje Městský úřad Jilemnice, odbor 
dopravy pro uplatnění připomínek a námitek lhůtu 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce, přičemž 
dnem zveřejnění návrhu je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce. K námitkám a připomínkám 
podaným po termínu se nepřihlíží. Dotčené osoby a organizace se mohou podrobně seznámit s návrhem 
opatření obecné povahy na odboru dopravy Městského úřadu v Jilemnici, Náměstí 3. května čp. 228 v 
kanceláři č. 452, 3. patro (pondělí a středa v době 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.00 hod) a nebo v jiný den po 
předchozí domluvě.  

Tímto se dotčené osoby a organizace vyzývají k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu 
opatření obecné povahy. 

S ohledem na ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu se připomínky a námitky k návrhu opatření obecné 
povahy podávají písemnou formou na adresu Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, Masarykovo nám. 
82, 514 01 Jilemnice a musí splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu. 

Odůvodnění: 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené formou umístění zákazové dopravní 
značky se dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o provozu realizuje formou opatření obecné povahy podle 
části šesté správního řádu, protože po instalaci výše uvedeného dopravního značení vyplynou pro 
účastníky provozu na komunikacích odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli podle obecné 
úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jeho umístění bude proto možné až po vydání opatření 
obecné povahy dle § 171 správního řádu.  

Návrh opatření obecné povahy se v souladu s ustanovením § 25 správního řádu doručuje veřejnou 
vyhláškou vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Jilemnice. 

 

 
 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
Tento dokument musí být po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce MěÚ Jilemnice. Vyvěšení 
písemnosti na úřední desce MěÚ Jilemnice nemá žádné procesní účinky, ale pouze informativní 
charakter. Uvedené úřady se současně žádají o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne 
vyvěšení a sejmutí. 
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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 
Signal Projekt s. r. o., IDDS: swz2av2 
  
Dotčené správní úřady 
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, ÚO Semily, dopravní inspektorát, IDDS: vsmhpv9 
  
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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