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OZNÁMENÍ NÁVRHU STANOVENÍ
MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon
o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který
podal navrhovatel
Správa železniční dopravní cesty s.o., IČO 70994234, U Fotochemy 259, 501 01 Hradec
Králové
(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
a § 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")
opatřením obecné povahy, vydává
návrh stanovení
místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
komunikace: místní komunikace ulice K Javorku na p.p.č. 2254/18 u železničního přejezdu P4741
km 2,718 trati 1441 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, k. ú. Jilemnice
akce:

Místní úprava provozu na železničním přejezdu na trati Martinice v Krkonoších
- Rokytnice nad Jizerou

takto:

omezení veřejného přístupu a úprava provozu na pozemní komunikaci přes železniční
přejezd P4741km 2,718 trati 1441 Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou
a to v souvislosti s instalací dopravních značek č. B17 „Zákaz vjezdu vozidel nebo
soupravy vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez 12m“ z obou směrů dle
předloženého návrhu (viz situace v příloze).

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní
značení musí splňovat příslušné technické normy.
2. Osazení dopravního značení bude umístěno 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".
3. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
4. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření, odbornou montáž dopravního značení je zodpovědný Jebavý Zdeněk, tel. 728 818 089.
5. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.
V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 a 5 správního řádu stanovuje Městský úřad Jilemnice, odbor
dopravy pro uplatnění připomínek a námitek lhůtu 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce, přičemž
dnem zveřejnění návrhu je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce. K námitkám a připomínkám
podaným po termínu se nepřihlíží. Dotčené osoby a organizace se mohou podrobně seznámit s návrhem
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opatření obecné povahy na odboru dopravy Městského úřadu v Jilemnici, Náměstí 3. května čp. 228
v kanceláři č. 452, 3. patro (pondělí a středa v době 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00 hod) a nebo v jiný den po
předchozí domluvě.
Tímto se dotčené osoby a organizace vyzývají k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu
opatření obecné povahy.
S ohledem na ustanovení § 172 odst. 3 správního řádu se připomínky a námitky k návrhu opatření obecné
povahy podávají písemnou formou na adresu Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, Masarykovo nám.
82, 514 01 Jilemnice a musí splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu.
Odůvodnění:
Navrhovatel podal dne 23.12.2019 návrh na místní úpravu provozu na železničním přejezdu P4741 km
2,718 trati 1441 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou, v k. ú. Jilemnice z důvodu, že na
uvedeném železničním přejezdu jsou zhoršené rozhledové poměry, které nesplňují normu dle ČSN
736380 Z1.
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se dle ustanovení § 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 účastníci měli podle obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Jeho umístění bude proto možné až po vydání opatření obecné povahy dle § 171 správního řádu.
Návrh opatření obecné povahy se v souladu s ustanovením § 25 správního řádu doručuje veřejnou
vyhláškou vyvěšením po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou
a Obecního úřadu Martinice v Krkonoších.

Ing. Lucie Šnaiberková
vedoucí odboru dopravy
Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Tento dokument musí být po dobu 15 dnů vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Jilemnice,
Rokytnice na Jizerou a Obecního úřadu Martinice v Krkonoších. Vyvěšení písemnosti na úřední
desce Obecního úřadu Martinice v Krkonoších a Městského úřadu Rokytnice nad Jizerou nemá
žádné procesní účinky, ale pouze informativní charakter. Uvedené úřady se současně žádají
o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí.
Příloha:
- Situace dopravního značení
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