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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A
O z n á m e n í  n á v r h u  s t a n o v e n í

m í s t n í  ú p r a v y  p r o v o z u
vydávaného opatření obecné povahy

 
Městský úřad Semily, odbor dopravy, rozhodující v přenesené působnosti podle 
ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů, jako místně příslušný správní úřad podle § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v 
platném znění (dále jen zákon o provozu) a jako místně příslušný silniční správní úřad 
podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. a v souladu s ustanovením § 171 a 
následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen správní řád) obdržel společnou žádost pana Jana Bartoníčka, Na 
Příkopech 67, 506 02 Jičín a Obce Bradlecká Lhota, Bradlecká Lhota čp. 74, 507 13 
Bradlecká Lhota 

stanoví

podle § 124 odst. 6, § 61 odst. 2, § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, k provedení místní úpravy 
provozu na pozemní komunikaci silnici č. II/286 v úseku od konce obce po křižovatku 
s veřejně přístupnou účelovou komunikací na p.p.č 652/1 v k.ú. Bradlecká Lhota takto:

 
1. umístit dopravní značky B20a „Nejvyšší povolené rychlost 70 km/h“ na konci obce 

Bradlecká Lhota ve směru na Železnici a B20b „Konec nejvyšší dovolené rychlosti 
(70 km/h)“ 100 m za odbočkou k hospodářským budovám dle situace, která je 
přílohou tohoto stanovení 

2. umístit dopravní značku B20a „Nejvyšší povolená rychlost 70 km/h“ ve vzdálenosti 
100 m před odbočkou k hospodářským budovám ve směru od Železnice dle 
situace, která je přílohou tohoto stanovení 

3. dopravní značení bude v provedení základní velikosti a typu reflexní

Toto stanovení místní úpravy provozu silnici č. II/286 nenahrazuje stavební povolení nebo 
ohlášení stavebních prací pokud to v konkrétním případě vyžaduje jiný právní předpis.
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Umístění dopravního značení podle výše uvedeného stanovení zajistí na vlastní náklady: 
pan Jan Bartoníček, nar. 4.9.1983, Na Př íkopech 67, 506 01 Jič ín a Obec 
Bradlecká Lhota, Bradlecká Lhota čp. 74, 507 13 Bradlecká Lhota po dohodě 
s Krajskou správou silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec,  
prostřednictvím oprávněné a certifikované osoby.

Dopravní značení je třeba užít a umístit v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu 
na pozemních komunikacích a v souladu s TP 65 - ,,Zásady pro dopravní značení 
na pozemních komunikacích“. 

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Semily, odbor dopravy obdržel dne 09.03.2018 Vaše podání ze dne 
08.02.2018 ve věci stanovení dopravního značení a zařízení k zajištění provozu na silnici č. 
II/286 v úseku od konce obce Bradlecká Lhota po odbočku k hospodářským budovám. Místní 
úpravou provozu dojde ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu na silnici č. II/286 ve výše 
uvedeném úseku. Dnem podání žádosti bylo zahájeno její projednávání.

Protože se v daném případě jedná v souladu s ustanovením § 61 odst. 2 zákona o provozu 
na pozemních komunikacích o konkrétně vymezený předmět – umístění dopravních značek 
a zařízení pro obecně určený okruh adresátů – řidičů, přistoupil úřad k vydání opatření 
obecné povahy podle části šesté správního řádu.

Místní úpravu provozu na pozemní komunikaci a užití zařízení pro provozní informace 
vydávané opatřením obecné povahy projednal správní úřad s příslušným dotčeným orgánem 
Policie ČR. Územní odbor Semily, dopravní inspektorát. Dotčený orgán k žádosti vydal 
předchozí písemné vyjádření dne 21.08.2016 č. j. KRPL-78645-2/ČJ-2018-181106-03. 
Podmínky stanovené orgánem Policie ČR v předchozím vyjádření byly zapracovány do 
tohoto stanovení.“

Odbor dopravy jako věcně a místně příslušný správní úřad proto žádost v souladu 
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu projednal. V průběhu projednání výše 
uvedené žádosti správní úřad  podle ustanovení § 172 odst.1 správního řádu oznámil 
veřejnou vyhláškou návrh stanovení dopravního značení a zařízení vydávaného opatřením 
obecné povahy a současně vyzval osoby jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být 
opatřením 
obecné povahy přímo dotčeny k písemnému uplatnění připomínek. Vlastníky nemovitostí 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být 
přímo dotčeny vyzval správní orgán k podání námitek. Úplné znění tohoto návrhu opatření 
obecné povahy bylo zveřejněno na úřední desce úřadu, který opatření vydává v termínu 
od 27.11.2018 do 13.12.2018 a zároveň bylo po stejnou dobu zveřejněno na elektronické 
úřední desce umožňující dálkový přístup. Současně bylo úplné znění tohoto návrhu opatření 
obecné povahy bylo zveřejněno na úřední desce úřadu, v jehož správním obvodu bude 
opatření realizováno tzn. na úřední desce Obecního úřadu Bradlecká Lhota v termínu od 
30.11.2018 do 19.12.2018 a zároveň bylo po stejnou dobu zveřejněno na elektronické úřední 
desce umožňující dálkový přístup.
 
Ve lhůtě stanovené silničním právním úřadem v Oznánení návrhu stanovení nebyly podány 
žádné připomínky ani námitky. 
V průběhu projednání výše uvedené žádosti správní úřad nezjistil skutečnosti, které by 
bránily vydání tohoto stanovení dopravního značení a zařízení opatřením obecné povahy a 
proto v souladu s § 171 správního řádu, § 61 odst. 2 zákona o provozu stanovil místní 
úpravu provozu na pozemních komunikacích jak výše uvedeno.
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Poučení účastníků

Podle § 172 odst. 5 správního řádu se proti rozhodnutí o námitkách nelze odvolat ani podat 
rozklad.

Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze proti stanovení vydaném opatřením obecné 
povahy podat opravný prostředek.

Stanovení vydané opatřením obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni 
vyvěšení veřejné vyhlášky.

Otisk úředního razítka

Mgr. Martin Hubačík
vedoucí odboru dopravy

Obdrží : 
Jan Bartoníček, Na Příkopech 67, 506 01 Jičín
Obec Bradlecká Lhota, Bradlecká Lhota čp. 74, 507 13 Bradlecká Lhota
KSS LK p.o., České mládeže, 632/32, 460 00 Liberc

Na vědomí obdrží : 
Policie ČR – územní odbor Semily – dopravní inspektorát, vysocká 225, 513 15 Semily

Příloha: Situace a umístění DZ 

Rozdělovník:

1. Úřední deska Městského úřadu Semily – zde

Datum vyvěšení: ...............................................................................................
                                  Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – 
razítko

Datum sejmutí:   ...............................................................................................
                                  Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – 
razítko
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2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Semily – zde

Datum vyvěšení: ...............................................................................................
                                  Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – 
razítko

Datum sejmutí:   ...............................................................................................
                                  Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení - 
razítko

3. Úřední deska obce Bradlecká Lhota

Datum vyvěšení: ...............................................................................................
                                  Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – 
razítko

Datum sejmutí:   ...............................................................................................
                                  Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – 
razítko

4. Elektronická úřední deska obce Bradlecká Lhota 

Datum vyvěšení: ...............................................................................................
                                  Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – 
razítko

Datum sejmutí:   ...............................................................................................
                                  Datum jméno a podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení – 
razítko
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