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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na
pozemních komunikacích dle ust. § 124 odst. 6 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 žádosti Obce Horní Branná, IČO: 00275735, Horní Branná 262, 512 36 Horní
Branná, o stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích, na p. p. č. 1209/3 a 1207/1 v k. ú.
Valteřice a obci Horní Branná, po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu DI Policie ČR,
tzn. Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, územního odboru v Semilech č. j.: KRPL-628692/ČJ-2017-181106-03 ze dne 10.8.2017 a po posouzení žádosti v souladu s ust. § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu a s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o provozu“), v návaznosti
na ust. § 171 a ust. § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), vydává opatření obecné povahy na stanovení místní úpravy provozu na místních
komunikacích, na p. p. č. 1209/3 u domu čp. 39 a 1207/1 u domu čp. 31 v k. ú. Valteřice a obci
Horní Branná, osazením následujících dopravních značek:
- svislá dopravní značka č. B32 – „Průjezd zakázán“ na místních komunikacích, na
p. p. č. 1209/3 u domu čp. 39 a 1207/1 u domu čp. 31 v k. ú. Valteřice a obci Horní Branná,
z důvodu úzkých místních komunikací a omezení zkracování cest.
Grafické zobrazení vybraného místa je k nahlédnutí na odboru dopravy Městského úřadu v Jilemnici,
Náměstí 3. května čp. 228, kancelář č. 452, 3. patro, v úředních dnech (pondělí a středa v době
8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hod).
Odpovědná osoba nebo organizace za umístění dopravního značení a jeho stav:
Obec Horní Branná, IČO: 00275735, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná, tel.: 481 584 178.
Podmínky:
1. Osazení dopravního značení bude v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu,
vyhlášky o provozu a bude splňovat podmínky technického předpisu TP 65 – „Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích“.
2. Osazení svislého dopravního značení provede odborná osoba. Během provádění prací nesmí dojít
ze strany zhotovitele k ohrožení bezpečnosti provozu na komunikaci a bude dbáno na
neporušenost dopravního značení.
3. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení, stanoviska, posouzení, popř. vyjádření
vyžadovaná zvláštními předpisy.
4. Žadatel zajistí řádnou údržbu dopravního značení po celou dobu jeho životnosti.
5. Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit,
pokud to bude vyžadovat naléhavá situace nebo veřejný zájem.
Odůvodnění:
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené formou umístění zákazové
dopravní značky se dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním 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 Elektronický
účastníci
měli
podpis - 17.10.2017
podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
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Po obdržení žádosti Obce Horní Branná, IČO: 00275735, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná,
o úpravu silničního provozu na místních komunikacích, na p. p. č. 1209/3 a 1207/1 v k. ú. Valteřice a
obci Horní Branná, z důvodu úzkých místních komunikací a omezení zkracování cest a na základě
souhlasného stanoviska dotčeného orgánu, tedy Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého
kraje, územního odboru v Semilech, dopravního inspektorátu, Vysocká 225, 513 15 Semily ze dne
10.8.2017 pod č. j.: KRPL-62869-2/ČJ-2017-181106-03, Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy
v souladu s ust. § 172 odst. 1 a ust. § 172 odst. 5 správního řádu v návaznosti na ust. § 39 odst. 1
správního řádu oznámil veřejnou vyhláškou návrh stanovení dopravního značení a vyzval, aby dotčení
účastníci řízení uplatnili případné připomínky nebo námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení návrhu
s tím, že k námitkám a připomínkám podaným po termínu se nepřihlíží. Ve stanovené lhůtě nebyly
podány žádné námitky ani připomínky, a proto bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno výše.
Opatření obecné povahy se v souladu s ust. § 25 správního řádu doručuje veřejnou vyhláškou vyvěšením
po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Jilemnice a Obecního úřadu Horní Branná.
Poučení:
Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Instalaci dopravního značení je možné provést až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy dle
ust. § 173 správního řádu.

Bc. Jitka Hartigová, DiS.
oprávněná úřední osoba

Bc. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy

Tento dokument musí být po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Jilemnice a
Obecního úřadu Horní Branná, patnáctý den je posledním dnem oznámení. Vyvěšení písemnosti na
úřední desce Obecního úřadu Horní Branná nemá žádné procesní účinky, ale pouze informativní
charakter
Vyvěšeno dne …………………

Sejmuto dne…………………….

…………………………………

…………………………………..

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu a jeho zveřejnění způsobem
umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 25 odst. 2 věty druhé správního řádu.
Příloha:
Zákres umístění dopravního značení
Obdrží:
- Obec Horní Branná, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná
Dotčené orgány:
- DI Policie ČR, Vysocká 225, 513 15 Semily
Dále k vyvěšení na úřední desce:
- Městský úřad Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
- Obecní úřad Horní Branná, Horní Branná 262, 512 36 Horní Branná
Uvedené úřady se současně žádají o navrácení tohoto stanovení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí.
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