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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 přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích na území 

Libereckého kraje v souvislosti s úplnou uzavírkou silnice I/65 a částečnou uzavírkou 

silnice I/35 z důvodu realizace akce s názvem „I/35 MÚK Rádelský mlýn“. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad 

Libereckého kraje“), podle ustanovení § 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 žádosti ze dne 12.10.2021 od společnosti EUROVIA CS, a.s., 

IČO: 45274924, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, se sídlem Londýnská 

564, 460 11 Liberec 11, zastoupené na základě plné moci ze dne 10.1.2020 společností 

VIATEX, spol. s r.o., IČO: 62740539, se sídlem Belgická 4855, 466 05 Jablonec nad Nisou 

(dále též jen „žadatel“), o prodloužení termínu stanovení přechodné úpravy provozu na silnic ích 

na území Libereckého kraje, z důvodu realizace výstavby rekonstrukce křižovatky s názvem 

akce „I/35 MÚK Rádelský mlýn“, jako příslušný krajský úřad podle ustanovení § 124 odst. 4 

písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití ustanovení § 171 a 173 zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), podle ustanovení § 77 

odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu stanoví přechodnou úpravu provozu na 

pozemních komunikacích ve výše uvedené věci takto : 

Rozsah: 

z důvodu úplné uzavírky silnice I/65 (v úseku silničního km cca 0,0 – 0,6) a částečné 

uzavírky silnice I/35 (v úseku silničního km cca 30,0 – 32,0) v prostoru křižovatky silnic 

I/35 x I/65 „Rádelský mlýn“ (označené jako „etapa 1“), bude na silnicích na území 

Libereckého kraje provedena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích, 

jenž bude provedena podle schváleného dopravně inženýrského opatření (dále jen 

„DIO“), které je přílohy č. 1 a 2 tohoto dokumentu. 

Termín: 1.12.2021 – 15.12.2021 

Podmínky: 

a) Dopravní značení na dotčených silnicích na území Libereckého kraje bude provedeno a 

umístěno podle podmínek vyjádření Policie České republiky, Krajské ředitelství policie 

Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec (dále 

jen „Policie ČR“), ze dne 25.2.2020 pod č. j. KRPL 13317-2/ČJ-2020-1800DP-02 a tímto 
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orgánem schváleného DIO. 

b) Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích 
(stojáncích) nebo na vozidle /ustanovení § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu/. 

c) Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a 

technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN 01 
8020, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ustanovení § 62 odst. 6 zákona o silničním 

provozu/. 

d) Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém, budou 

užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a 

plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný 

zájem, a smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu /ustanovení § 78 odst. 1 až 3 

zákona o silničním provozu/. Dopravní značky odporující této přechodné úpravě provozu 

na pozemních komunikacích se odstraní, vymění nebo zakryjí. 

e) Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle 

vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 

komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen 

„vyhláška“), a technické podmínky TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ 

PRACOVNÍCH MÍST (III. vydání). Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly včas 

a z dostatečné vzdálenosti viditelné. V nezbytných případech mohou být sloupky nebo 

stojany, na kterých jsou umístěny svislé přenosné dopravní značky, s ohledem na charakter 

a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce /ustanovení § 5 odst. 1 a 4 vyhlášky/. 

f) Zaměstnanci vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a 

výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích budou označeni podle ustanovení § 20 vyhlášky (užívání výstražného 

oblečení). 

g) Skutečné zahájení a ukončení instalace přechodného dopravního značení žadatel oznámí: 

 Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy, e-mail: milan.holecek@kra j-
lbc.cz. 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správě Liberec, e-mail: jakub.husek@rsd.cz. 

h) Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen správce komunikace, případně 

provádějící firma zadat do univerzální aplikace (http://jsu.jsdi.cz) Národního dopravního 

informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných 

případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550-556). 

i) Umístění přechodného dopravního značení, jeho údržbu i kontrolu zajistí žadatel na své 

náklady, zároveň odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu jeho instalace na 

dotčených silnicích na území Libereckého kraje. 

j) Krajský úřad Libereckého kraje si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a 
plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit. 

k) Za plnění podmínek tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích odpovídá žadatel, který určil jako odpovědnou osobu za zabezpečení celé 
akce Ing. Ladislava Lorence, tel.: 731 601 117. 

 

mailto:karel.holina@kraj-lbc.cz
mailto:karel.holina@kraj-lbc.cz
mailto:jakub.husek@rsd.cz
http://jsu.jsdi.cz/
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O d ů v o d n ě n í 

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel od žadatele dne 12.10.2021 žádost o prodloužení 

termínu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích z důvodu realizace 

výstavby rekonstrukce křižovatky s názvem akce „I/35 MÚK Rádelský mlýn“. V daném 

případě se jedná o instalaci dopravního značení a zařízení na silnicích na území Libereckého 

kraje, z důvodu úplné uzavírky silnice I/65 (v úseku silničního km cca 0,0 – 0,6) a částečné 

uzavírky silnice I/35 (v úseku silničního km cca 30,0 – 32,0) v prostoru křižovatky silnic I/35 

x I/65 „Rádelský mlýn“ (označené jako „etapa 1“). 

Souhlas s provedením úplné uzavírky silnice I/65 a částečné uzavírku silnice I/35 v prostoru 

křižovatky silnic I/35 x I/65 „Rádelský mlýn“ vydala písemně Policie České republiky, Krajské 
ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem nám. Dr. E. 
Beneše 24, 460 32 Liberec, pod č. j. KRPL 13317-2/ČJ-2020-1800DP-02 ze dne 25.2.2020. 

K omezení provozu na pozemních komunikacích, které by přicháze ly v úvahu k využití jako 
alternativní objízdné trasy, došlo z důvodu jejich nevyhovujícího stavebního a dopravně -

technického stavu pro daný typ dopravy. 

Krajský úřad Libereckého kraje, jako nadřízený správní orgán, stanovil přechodnou úpravu 

provozu na pozemních komunikacích i na pozemních komunikacích nižší kategorie, a to z 

důvodu urychlení procesu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.  

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu 

na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz 

ustanovení § 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. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním 

provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikac ích, 

nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k 

podávání připomínek nebo námitek. 

P o u č e n í 

Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá 

účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření 

obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

 

 

 

 

 

 

JUDr. Jiří Němec 

zástupce ředitele krajského úřadu pro agendu státní správy 
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Přílohy: 

1) Schválené DIO – objízdné trasy 

2) Schválené DIO – silnice nižších tříd 

Obdrží: 

 EUROVIA CS, a.s., IČO: 45274924, odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec, 
se sídlem Londýnská 564, 460 11 Liberec 11, zastoupené na základě plné moci 

společností VIATEX, spol. s r.o., IČO: 62740539, se sídlem Belgická 4855, 466 05 
Jablonec nad Nisou (datovou schránkou). 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4, 
140 00 Nusle, 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, Odbor služby 
dopravní policie, nám. Dr. E. Beneše 26, Liberec (datovou schránkou); 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, IČO: 70946078, se 
sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 (datovou schránkou); 

 Statutární město Liberec, IČO: 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 
Liberec (datovou schránkou); 

 Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, se sídlem Mírové nám. 3100/19, 
467 51 Jablonec nad Nisou (datovou schránkou); 

 Město Lučany nad Nisou, IČO: 00262455, se sídlem Lučany nad Nisou 333, 468 71 
Lučany nad Nisou (datovou schránkou); 

 Město Smržovka, IČO: 00262579, se sídlem nám. T. G. Masaryka 600, 468 51 
Smržovka (datovou schránkou); 

 Město Tanvald, IČO: 00262587, se sídlem Palackého 359, 468 41 Tanvald (datovou 
schránkou); 

 Město Velké Hamry, IČO: 00262595, se sídlem Velké Hamry 362, 468 45 Velké Hamry 
(datovou schránkou); 

 Obec Plavy, IČO: 00262510, se sídlem Plavy 186, 468 46 Plavy (datovou schránkou); 

 Obec Držkov, IČO: 00262315, se sídlem Držkov 9, 468 24 Držkov (datovou 
schránkou); 

 Obec Loužnice, IČO: 00672076, se sídlem Loužnice 58, 468 22 Železný Brod (datovou 
schránkou); 

 Město Železný Brod, IČO: 00262633, se sídlem nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 
(datovou schránkou); 

 Obec Líšný, IČO: 00673226, se sídlem Líšný II.díl 60, 468 22 Železný Brod (datovou 
schránkou); 

 Obec Malá Skála, IČO: 00262463, se sídlem Vranové 122, 468 22 Železný Brod 
(datovou schránkou); 

 Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 
(datovou schránkou); 
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 Obec Pěnčín, IČO: 00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov (datovou 
schránkou); 

 Obec Maršovice, IČO: 00262471, se sídlem Maršovice 52, 468 01 Jablonec nad Nisou 8 
(datovou schránkou). 

Dále na vědomí: 

 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, se sídlem Husova 490, 468 02 
Rychnov u Jablonce nad Nisou (datovou schránkou); 

 Město Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 00262820, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 
463 42 Hodkovice nad Mohelkou (datovou schránkou); 

 Obec Frýdštejn, IČO: 00262323, se sídlem Frýdštejn 80, 468 42 Hodkovice nad 
Mohelkou (datovou schránkou); 

 Obec Pulečný, IČO: 00832332, se sídlem Pulečný 26, 468 02 Rychnov u Jablonce nad 
Nisou (datovou schránkou); 

 Obec Jenišovice, IČO: 00262366, se sídlem Jenišovice 67, 468 33 Jenišovice (datovou 
schránkou); 

 Obec Rádlo, IČO: 00262544, se sídlem Rádlo 252, 468 03 Rádlo (datovou schránkou);  

 Obec Dalešice, IČO: 43256201, se sídlem Dalešice 67, 486 02 Rychnov u Jablonce nad 
Nisou (datovou schránkou); 

 Obec Jeřmanice, IČO: 46744959, se sídlem Pastevní 274, 463 12 Jeřmanice (datovou 
schránkou); 

 Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, se sídlem Dlouhý Most 193, 463 12 Liberec 
(datovou schránkou). 

Dále k vyvěšení na úřední desce: 

 Statutární město Jablonec nad Nisou, IČO: 00262340, se sídlem Mírové nám. 3100/19, 
467 51 Jablonec nad Nisou (datovou schránkou); 

 Obec Loužnice, IČO: 00672076, se sídlem Loužnice 58, 468 22 Železný Brod (datovou 
schránkou); 

 Město Železný Brod, IČO: 00262633, se sídlem nám. 3. května 1, 468 22 Železný Brod 
(datovou schránkou); 

 Obec Malá Skála, IČO: 00262463, se sídlem Vranové 122, 468 22 Železný Brod 
(datovou schránkou); 

 Město Turnov, IČO: 00276227, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov 
(datovou schránkou); 

 Obec Pěnčín, IČO: 00262501, se sídlem Pěnčín 57, 468 21 Bratříkov (datovou 
schránkou); 

 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, se sídlem Husova 490, 468 02 
Rychnov u Jablonce nad Nisou (datovou schránkou); 

 Město Hodkovice nad Mohelkou, IČO: 00262820, se sídlem nám. T. G. Masaryka 1, 
463 42 Hodkovice nad Mohelkou (datovou schránkou); 
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 Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, se sídlem Dlouhý Most 193, 463 12 Liberec 
(datovou schránkou); 

 Obec Ohrazenice, IČO: 00275956, se sídlem Ohrazenice 81, 511 01 Ohrazenice 
(datovou schránkou); 

 Obec Maršovice, IČO: 00262471, se sídlem Maršovice 52, 468 01 Jablonec nad Nisou 8 
(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. Podle ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy 

nabývá účinnosti pátým 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 ustanovení 

§ 25 odst. 2 správního řádu. 

Vyvěšeno dne: 

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

 

Sejmuto dne: 
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