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STANOVENÍ  PŘECHODNÉ  ÚPRAVY  PROVOZU NA 

POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH  

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen KULK OD), příslušný podle ust. § 40 

odst. 3 písmeno d) zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon) jako silniční správní úřad ve věcech silnic I. třídy, vyjma rychlostních, a příslušný 

podle ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), na základě žádosti podané dne 

27.3.2014 společností Integra stavby a.s., IČ: 25014391, se sídlem Hrádecká 156, 460 01 Liberec 

33 (dále jen žadatel) zastoupený na základě plné moci ze dne 1.1.2014 panem Jaroslavem Brůnou, nar. 

24.11.1950, bytem Luční 1288, 468 51 Smržovka a po předchozím vyjádření Policie ČR Krajského 

ředitelství policie Libereckého kraje Územního odboru služby Liberec Dopravního inspektorátu 

(dále jen PČR), tímto podle ust. § 77 odst. 1 písmeno a), ust. § 61 odst. 3 zákona o silničním 

provozu stanoví přechodnou úpravu provozu následovně: 

Doba užití: 16.4. - 19.5.2014   

Rozsah: na silnici I/35 v Chrastavě, cca km 13,730, budou užity dopravní značky a dopravní 

zařízení, podle příslušných etap a fází, v souladu dopravně inženýrským opatřením (DIO), 

odsouhlaseného PČR čj. KRPL-15328-1/ČJ-2014-180506-02 ze dne 3.3. a 6.3.2014 a čj. KRPL-

31366-1/ČJ-2014-180506-02 ze dne 27.3.2014 (viz příloha). 

Podmínky 

1. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojáncích) 

nebo na vozidle a budou osazeny a ukotveny vhodným způsobem /ust. § 62 odst. 2 zákona 

o silničním provozu/. 

2. 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 /ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/. 

3. 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 

provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a smějí být užívány jen 

po nezbytně nutnou dobu /ust. § 78 odst. 1 až 3 zákona o silničním provozu/. 

4. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle vyhlášky 

č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava 

a řízení provozu na pozemních komunikacích, a technické podmínky TP 66 „Zásady pro 

přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“. 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 /ust. § 5 odst. 1 a 4 vyhlášky 

č. 30/2001 Sb./. 
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5. Dopravní značky, odporující této přechodné úpravě provozu, se odstraní, vymění nebo zakryjí. 

Po skončení prací bude instalované přechodné dopravní značení ihned odstraněno. 

6. Umístění přechodného dopravního značení a jeho údržbu zajistí žadatel na své náklady 

a odpovídá za stav tohoto značení po celou dobu trvání prací na silnici.  

 

KULK OD, stanovuje tuto přechodnou úpravu provozu na výše uvedené silnici vzhledem k místní 

problematice, hustotě provozu, charakteru silnice a k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu 

v době provádění prací. Bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, KULK OD 

si vyhrazuje právo tuto přechodnou úpravu změnit. 

Poučení 

Toto opatření není vydáváno ve správním řízení, nelze se proto proti němu odvolat.  

 

 

Příloha  

- DIO odsouhlasené PČR čj. KRPL-15328-1/ČJ-2014-180506-02 a čj. KRPL-31366-1/ČJ-2014-

180506-02 

 

 

 

Otisk úředního razítka 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy 

 

 

 

Rozdělovník 

1. Integra stavby a.s., Hrádecká 156, 460 01 Liberec 33 v zastoupení: Jaroslav Brůna, nar. 

4.11.1950, Luční 1288, 468 51 Smržovka (osobně)  

2 .  Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Liberec, Zeyerova 1310, 460 55 Liberec 1 (DS) 
3. PČR Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Územní odbor Liberec Dopravní inspektorát, 

Pastýřská 3, Liberec 460 74 (DS) 

4. Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. (DS) 

5. Město Chrastava (DS) 

6. Magistrát města Liberec Odbor dopravy (DS)  

7. Mgr. Ondřej Hušek (e-mailem) 
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