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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A  

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

 

 
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/15, I/15H 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „KÚ LK“), podle ust. § 61 
zákona č.  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě podnětu doručeného 
dne 16.12.2021 od Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje , 

Územního obvodu Česká Lípa, dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 

470 80 Česká Lípa (dále jen „Policie ČR“) ke stanovení místní úpravy provozu na pozemní 
komunikaci podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o provozu na pozemních komunikacích na úseku 

silnice I/15H v silničním km cca 3,06 – 3,4 a na silnici I/15 v silničním km cca 72,25 mezi obcemi 
Zahrádky a Kravaře (dále jen „dotčený úsek silnice I/15“) spočívající v úpravě dopravního značení. 
Důvodem místní úpravy je odstranění závad v dopravním značení. Jako příslušný krajský úřad podle 

ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a 173 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 77 

odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu, stanoví místní úpravu provozu na pozemní 

komunikaci v dotčeném úseku silnice I/15 t a k t o :  

 
 

 

Rozsah: Z důvodu odstranění závad v dopravním značení v zájmu bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu se stanovuje místní úprava v následujícím rozsahu: 

 

Před obcí Sezímky ve směru od Stvolínek na silnici I/15H v silničním km cca 3,4 je osazena 

vodorovná dopravní značka č. P1 („Křižovatka s  vedlejší pozemní komunikací“) s dodatkovou 

tabulkou E2b („Tvar křižovatky“), jako pozůstatek dopravního značení ještě před označením 

obce, toto dopravní značení bude odstraněno a místo něj se v silničním km cca 3,28 ve směru 

od Stvolínek instaluje ve vzdálenosti cca 25m před křižovatkou  svislá dopravní značka č. P2 

(„Hlavní pozemní komunikace“) s dodatkovou tabulkou č. E2b („Tvar křižovatky“). 
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Cca uprostřed obce Sezímky ve směru od Kravař na silnici I/15H v silničním km cca 3,06 se 

odstraní svislá dopravní značka č. P2 („Hlavní pozemní komunikace“) s  dodatkovou tabulkou 

E2b („Tvar křižovatky“). 

Za obcí Sezímky ve směru od Kravař na silnici I/15H v silničním km cca 3,36 se odstraní 

nadbytečná svislá dopravní značka č. B20a („Nejvyšší dovolená rychlost“ 70 km/h), svislá 

dopravní značka je již osazena v silničním km cca 3,35 společně se svislou dopravní značkou 

č. IZ 4b („Konec obce“ Sezímky). 

V obci Zahrádky ve směru od Kravař na silnici I/15 v silničním km cca 72,25 se odstraní svislá 

dopravní značka č. P2 („Hlavní pozemní komunikace“) s  dodatkovou tabulkou č. E2b („Tvar 

křižovatky“). 

Umístění a provedení dopravního značení bude realizováno podle návrhu Policie ČR 

a grafické přílohy, které tvoří přílohy tohoto stanovení.  

 

 

Podmínky: 

1. Dopravní značení na dotčeném úseku silnice I/15 bude provedeno a umístěno podle grafické 
přílohy schválené Policií České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, 
Územního obvodu Česká Lípa, dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 

470 80 Česká Lípa a za dodržení podmínek pod Č.j. KRPL-116664-1/ČJ-2021-180106-01 ze 
dne 16.12.2021. 

2. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami 
a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především (737010) 
ČSN EN 1436+A1, (737030) ČSN EN 12899-1, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ust. § 62 

odst. 6 zákona o silničním provozu/. 

3. 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, a příslušná část 
technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH 

KOMUNIKACÍCH (v účinném znění – III. vydání) a TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ 
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PK (v účinném znění). 

4. Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení místní úpravy provozu na 
pozemní komunikaci) majetkový správce ŘSD ČR, Správa Liberec. 

5. Realizaci uvedeného dopravního značení zajistí majetkový správce ŘSD ČR, správa Liberec , 

bez zbytečného odkladu s ohledem na klimatické podmínky. 

6. KÚ LK si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, 

místní úpravu změnit. 

 

O d ů v o d n ě n í 

KÚ LK obdržel dne 16.12.2021 od Policie ČR ke stanovení místní úpravy provozu v dotčeném úseku 
silnice I/15. KÚ LK stanovuje stanovení místní úpravu provozu v dotčeném úseku silnice I/15, která 

spočívá v instalaci dopravního značení podle schváleného grafického návrhu, které tvoří přílohu 
tohoto opaření obecné povahy.  

KÚ LK se na základě návrhu žadatele domnívá, že stanovení dopravního značení je důvodné, protože 

odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 
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Návrh opatření obecné povahy s odůvodněním správní orgán doručil veřejnou vyhláškou podle 
ust. § 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 KÚ LK od 20.12.2021 do 20.1.2022, přičemž nikdo neuplatnil v zákonem dané třicetidenní 
lhůtě žádné připomínky či námitky.  

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních 
komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz. ust. § 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.  

KÚ LK posoudil shora specifikovaný podnět a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal jako 
opodstatněný. Proto nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.  

 

Poučení 
 

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem 
po vyvěšení. Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat 

opravný prostředek. 
 
 

 
 

 
 

 
Ing. Zdeněk Borovička, MBA 
vedoucí odboru silničního hospodářství 

 
 

   
Přílohy: 

1) Podnět PČR 
 

2) Grafická příloha 
 

Rozdělovník: 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, 
zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem 

Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (datovou schránkou), 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká 
Lípa, dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa 1 (datovou 

schránkou). 

Dále k vyvěšení na úřední desce: 

- Obecní úřad Kravaře, se sídlem náměstí 166, 471 03 Kravaře (datovou schránkou). 

- Obecní úřad Zahrádky, se sídlem Zahrádky 108, 471 01 Zahrádky (datovou schránkou). 
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Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude 
toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce KÚ LK. Toto opatření obecné povahy 
nabývá účinnosti patnáctým 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 ust. § 25 

odst. 2 správního řádu. 

 

 

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

 

 

 

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

 



 

  

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY        JID:      PCR18ETRpo40635129  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE 
LIBERECKÉHO KRAJE    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Územní odbor Česká Lípa 
Dopravní inspektorát 
 

   
 

 
Pod Holým vrchem 1734/14 
470 80  ČESKÁ LÍPA 

 
Tel.: +420 974 471 814, +420 601 588 486 
Fax: +420 974 471 818  
Email:jan.gallo@pcr.cz 

 

Č.j.:KRPL-116664-1/ČJ-2021-180106-01                                         Česká Lípa 16. prosince 2021 
  
                                                                                                              Počet listů :    
                                                                                                            Přílohy :  fotodokumentace 
 
ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 
správa  LIBEREC 
Zeyerova  1310 
P.O.BOX  386 
460  55    LIBEREC       
 
PODNĚT k odstranění a úpravě DZ na sil. č. I/15 - podnět dle § 15 zák.č.273/2008 Sb., o 
Policii ČR 
  
      Dopravní inspektorát Policie ČR KRPLK v České Lípě na základě vlastního zjištění Vám zasíláme          
U  P  O  Z  O  R  N  Ě  N  Í    dle ustanovení § 15 zákona č.273/2008 Sb., o Policii ČR. 
      Při kontrole DZ na sil. č. I/15 v úseku Zahrádky – Kravaře byly zjištěny závady v dopravním značení, 
které je nutno odstranit. Jedná se o následující závady: 

- před obcí Sezimky ve směru od Stvolínek je osazena DZ č. P1 + E2b jako pozůstatek DZ ještě před 
označením obce, toto DZ je nutno odstranit a místo něj do vzdálenosti 25m před křižovatkou osadit 
DZ č. P2 + E2b 

- cca uprostřed obce Sezímky ve směru od Kravař je nutno odstranit nadbytečné DZ č. P 2 + E2b 
- za obcí Sezímky ve směru od Kravař je nutno odstranit nadbytečné DZ č. B20a (70) – B20a (70) je 

již osazena společně s DZ č. IZ 4b (Sezímky) 
- v obci Zahrádky ve směru od Kravař je nutno odstranit nadbytečné DZ č. P2 + E2b. 

     Toto upozornění je podkladem pro Krajský úřad Libereckého kraje, Odbor dopravy pro stanovení místní 
úpravy provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odstavec 1 písm. b) „zákona“. 
      Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem očekáváme Vaši odpověď se stanoviskem k věci ve lhůtě 
do 30 dnů od obdržení upozornění včetně přijatých opatření. 
 
Vyřizuje:  Dopravní inženýr  –  por. Bc. Jan GALLO  –  974 471814 

601 588486 
 

npor. Bc.   Martin M A R K L    
VEDOUCÍ  DI  ČESKÁ  LÍPA 
 
z r. por. Bc. Jan GALLO 
 
podepsáno elektronicky 
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