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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/15 v Kravařích.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), jako
správní orgán příslušný podle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o
silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ke
stanovení místní a přechodné provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 61 zákona
o silničním provozu na silnicích I. třídy, na základě podnětu ze dne 28.7.2016 od Krajské správy
silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70946078, se sídlem České Mládeže
632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01, ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních
komunikacích na silnici I/15 v Kravařích (v místě křižovatky – odbočka na Konojedy), a po
předchozím projednání i souhlasu dotčeného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství
policie Libereckého kraje, Územního odboru Česká Lípa, dopravního inspektorátu, se sídlem Pod
Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 01, ze dne 20.6.2016 pod č.j.: KRPL-40776-5/ČJ2016-180106, v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b), odst. 5 zákona
o silničním provozu stanoví místní úpravu provozu na pozemních komunikacích na silnici I/15
v Kravařích (v místě křižovatky – odbočka na Konojedy) t a k t o :
Rozsah: na silnici I/15 v Kravařích (v místě křižovatky – odbočka na Konojedy) budou
umístěny dopravní značky (související dopravní značení) k vyloučení tranzitní
nákladní automobilové dopravy (převyšující vyznačenou mez 12 tun) na silnici
III/2631 (úsek Kravaře – Konojedy). Za tímto účelem bude provedena místní úprava
provozu na pozemních komunikacích podle schváleného dopravně inženýrského
opatření (dále jen „DIO“). Umístění dopravních značek a přesné vymezení úseku je
zachyceno v situaci, která tvoří přílohu č. 1 tohoto návrhu opatření obecné povahy.
Termín realizace:

místní úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena
nejpozději do konce roku 2016.

Podmínky:
a) Dopravní značení v dotčeném úseku silnice I/15 bude provedeno a umístěno podle podmínek
vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územního
odboru Česká Lípa, dopravního inspektorátu, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká
Lípa, PSČ: 470 80 (dále též jen „Policie České republiky“), ze dne 20.6.2016 pod č.j.: KRPL40776-5/ČJ-2016-180106 a tímto orgánem schváleného DIO (viz příloha č. 1).
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
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ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném
znění), včetně vzorových listů VL 6.1 Svislé dopravní značky a Požadavků na provedení a kvalitu
– PPK (velikost písma, třída retroreflexe fólie R 2, odstupy od stávajících dopravních značek).
Dopravní značky budou provedeny jako stálé (viz ustanovení § 66 odst. 2 zákona o silničním
provozu).
c) Dopravní značky musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním
technickým předpisům, především ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,
část 1: Stálé dopravní značky, ČSN 01 8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ustanovení § 62
odst. 6 zákona o silničním provozu/.
d) Dopravní značky budou po celou dobu životnosti osazeny a ukotveny vhodným způsobem
odbornou firmou s příslušným živnostenským oprávněním (v souladu s Resortním systémem
jakosti v oboru pozemních komunikací – viz http://www.pjpk.cz/), a dostatečně zabezpečeny
proti účinkům větru (ustanovení § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu).
e) Umístění dopravního značení zajistí žadatel, a bezprostředně po jeho instalaci zajistí jeho
předání do správy Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec.
f) Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích) odpovídá žadatel.

Odůvodnění
Krajský úřad Libereckého kraje, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 124 odst. 4 písm.
b) zákona o silničním provozu ke stanovení místní a přechodné provozu na pozemních
komunikacích podle ustanovení § 61 zákona o silničním provozu na silnicích I. třídy, obdržel dne
28.7.2016 od Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, IČ: 70946078, se
sídlem České Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01, podnět ke stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním
provozu na silnici I/15 v Kravařích (v místě křižovatky – odbočka na Konojedy). V daném případě
se místní úprava provozu na pozemních komunikacích stanoví opatřením obecné povahy
podle ustanovení § 171 správního řádu, a to za použití ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu i
ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.
Krajský úřad Libereckého kraje, v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, projednal
návrh opatření obecné povahy s dotčeným orgánem Policií České republiky, která vydala písemný
souhlas dne 20.6.2016 pod č.j.: KRPL-40776-5/ČJ-2016-180106. Souhlas vydal i majetkový
správce dotčené pozemní komunikace Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na
Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle, PSČ: 140 00, zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55, a to vyjádřením ze dne 28.7.2016
pod zn.: 3106/2016-36200/9.3. Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán
doručil veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu, kterou vyvěsil na své úřední
desce, a vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky. Návrh
opatření obecné povahy byl vyvěšen na úřední desce od 20.9.2016 do 7.10.2016, přičemž nikdo
neuplatnil žádné připomínky či námitky.
Důvodem místní úpravy provozu na silnici I/15 v Kravařích (v místě křižovatky – odbočka na
Konojedy) je nutnost dopravního řešení úseku silnice III/2631 Kravaře - Konojedy za účelem
zajištění zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. S ohledem na nutnost okamžitého
řešení situace, s cílem zajistit zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/15,
bylo příslušné opatření realizováno i formou přechodné úpravy provozu na pozemních
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komunikacích, a to do doby, než nabude účinnosti shodná místní úprava provozu na pozemních
komunikacích.
Krajský úřad Libereckého kraje postupoval podle části šesté správního řádu, která upravuje postup
při vydávání opatření obecné povahy, i podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b), odst. 3, 5 zákona o
provozu na pozemních komunikacích. Přitom došel k závěru, že navržená místní úprava provozu
na silnici I/15 ve shora specifikovaném rozsahu je důvodná, proto nezbylo než vydat toto opatření
obecné povahy.

Poučení
Podle ustanovení § 173 odst. 1 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 správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal. Podle ustanovení § 173
odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Příloha:
1/ Schválené DIO s vyznačením příslušného úseku silnice I/15 i stanovisko Policie České
republiky.
otisk úředního razítka
Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:
Obdrží
Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 70946078, se sídlem České
Mládeže 632/32, Liberec IV, PSČ: 460 01, zastoupená na základě plné moci fyzickou osobou
podnikající dle živnostenského zákona jako obchodní firma Miroslav Ira, IČ: 76251055, se sídlem
Liberec, Liberec I - Staré Město, Sokolská 1149/26 (doporučeně do vlastních rukou).
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, Nusle,
PSČ: 140 00, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se
sídlem Zeyerova 1310, Liberec, PSČ: 460 55 (datovou schránkou).
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa,
dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, Česká Lípa, PSČ: 470 01 (datovou
schránkou).
Dále k vyvěšení na úřední desce
Obecní úřad Kravaře, se sídlem náměstí 166, Kravaře, PSČ: 471 03 (datovou schránkou).
Na vědomí
Městský úřad Česká Lípa, Odbor dopravy a občanskosprávních agend, se sídlem nám. T. G. Masaryka
1/1, Česká Lípa, PSČ: 470 36 (datovou schránkou).
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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 i Obecního úřadu Kravaře, se sídlem náměstí 166, Kravaře, PSČ: 471 03.
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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