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O P A TŘ E N Í  O B E C N É  P O V A H Y  

 

 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnici I/38 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „KÚ LK“), podle ust. 
§ 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 
doručené na KÚ LK dne 29.7.2021 od společnosti NEDOMYSLENO, s.r.o., IČO: 26423341, 

se sídlem Na Habrové 1014/25, 152 00 Praha 5 (dále jen „žadatel“), zastoupené na základě 

plné moci ze dne 28.7.2021 Ing. Jaroslavem Karlem, nar. 23.8.1987, bytem Višňová 3206, 

470 01 Česká Lípa, o stanovení přechodné úpravy provozu na úseku silnice I/38 v silničním km 

cca 14,0 - 16,4 v k.ú. Bezděz (dále jen „dotčený úsek silnice I/38“) z důvodu pořádání kulturní 
akce s názvem „České hrady – Bezděz“ (dále jen „kulturní akce“) na dotčeném úseku silnice, jako 
příslušný krajský úřad podle ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití 

ust. § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„správní řád“), podle ust. § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu, stanoví 

přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve výše uvedené věci t a k t o :  
 

 

Rozsah: Z důvodu pořádání kulturní akce bude na dotčeném úseku silnice I/38 

provedena přechodná úprava provozu dle přiloženého dopravně inženýrského 

opatření (dále jen „DIO“), které tvoří přílohu tohoto opatření obecné povahy. 

 

Termín: od 27.8.2021 do 28.8.2021  

 

 

Podmínky: 

1. Dopravní značení na dotčeném úseku silnice I/38 bude provedeno a umístěno podle DIO 

schváleného vyjádřením Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého 
kraje, Územního odboru Česká Lípa, dopravního inspektorátu, se sídlem Pod Holým vrchem 
1734/14, 470 01 Česká Lípa (dále jen „Policie ČR“), vydaného dne 9.8.2021 pod Č.j.: 
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KRPL-70625-2/ČJ-2021/180106-10 a budou dodrženy podmínky tohoto stanoviska, a to 
zejména: 

1.1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle předloženého návrhu DIO v souladu 

s TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST NA POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍCH (III. vydání). Potvrzený návrh DIO (1 list) je nedílnou součástí 

tohoto stanoviska.   

1.2. Podle ČSN 01 8020 je nutné, aby retroreflexní materiál těchto značek splňoval 
vlastnosti minimálně třídy 1 (viz. čl. 2.2. TP 66) a byly v základní velikosti (čl. 2.3. TP 

66). Spodní hranou musí být dopravní značky minimálně 0,60m nad vozovkou. Značky 
musí být upevněny na schválených nosných zařízeních (zde podkladní deska + 

podpěrný sloupek, nebo patka + podpěrný sloupek). Délka podpěrného sloupku se volí 
podle typu neseného zařízení, musí vyhovovat hodnotám zpravidla v rozmezí 1,00 - 
2,50m. Materiálem je hliník, plast nebo ocel. Červené a bílé pruhy na sloupku jsou 

provedeny z retroreflexní fólie nejméně třídy R´1 o šířce 0,10 - 0,20m. Celková délka 
barevné úpravy je nejméně 0,45 m. – čl. 4.6.3. TP 66). Dle čl. 4.6.2. TP 66 je zakázáno 

užívání jakýchkoliv improvizovaných způsobů upevnění a zajištění dopravních 

značek a dopravních zařízení, jako např. trubkových nebo profilových křížů 

zatížených kameny nebo betonovými prefabrikáty, pneumatik vyplněných 

betonem, vyřazených disků kol vozidel, apod.    

1.3. Záchytná parkoviště budou mít dostatečnou kapacitu, aby nedocházelo k 

odstavování vozidel návštěvníků na síti veřejných komunikací a tím 

znemožňování průjezdu vozidel, zejména pak vozidel složek IZS.   

1.4. Organizátor akce zajistí dostatečný počet pořadatelů, kteří budou na akci 

dohlížet, zajistí organizaci parkování vozidel návštěvníků a účastníků akce, budou 

návštěvníky informovat o možnostech parkování a směrovat je na záchytná 

parkoviště, kde současně bude pořadatelská služba organizovat způsob 

parkování. Pořadatelé budou mít na sobě reflexní vesty schváleného typu a budou 

označeni odpovídajícím způsobem, aby bylo zřejmé, že patří k pořadatelské  

službě. Každý z pořadatelské služby bude před akcí náležitě poučen o tom, co má 

dělat, na jakém stanovišti bude operovat a o způsobu komunikace mezi ním a 

hlavním pořadatelem a o způsobu kontaktování Policie ČR v případě zjištění 

problémů.    

2. Dopravní značky 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 (ust. § 78 odst. 1 až 3 zákona o silničním provozu). Dopravní 
značky odporující této přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích se odstraní, 
vymění nebo zakryjí. 

3. 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 dotčeném 

úseku silnice I/38, jak je uvedeno v DIO. 

4. KÚ LK si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, 
přechodnou úpravu změnit. 

5. Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu 
na pozemní komunikaci – silnici I/38) odpovídá žadatel, kterým je NEDOMYSLENO, 
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s.r.o., IČO: 26423341, se sídlem Na Habrové 1014/25, 152 00 Praha 5. Odpovědnou osobou 
byl určen Petr Muselík, tel.: 733 553 971, e-mail: petr.muselik@nedomylseno.cz. 

   

 
 

O d ů v o d n ě n í 

KÚ LK obdržel dne 29.7.2021 od žadatele žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na 

pozemní komunikaci - silnici I/38. V daném případě se jedná o přechodnou úpravu provozu 
v průběhu pořádání kulturní akce v obci Bezděz. Přechodná úprava provozu bude realizována dle 

DIO, které tvoří přílohu tohoto opatření obecní povahy. 

Souhlas s provedením přechodné úpravy provozu vydala Policie ČR dne 9.8.2021 pod Č.j.: 
KRPL-70625-2/ČJ-2021/180106- 

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 komunikacích, nedoručuje 

příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání 
připomínek nebo námitek.  

KÚ LK posoudil shora specifikovaný návrh žadatele a s ohledem na výše uvedené skutečnosti 

jej shledal důvodným. Proto nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.   

 

 

P o uč e ní  
 

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 

 

 

Přílohy: Schválené DIO 

 

Obdrží: 

- Ing. Jaroslav Karel, nar. 23.8.1987, bytem Višňová 3206, 470 01 Česká Lípa (datovou 
schránkou). 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor 
Česká Lípa, dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 01 Česká 
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Lípa (datovou schránkou). 

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, 

se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (datovou schránkou). 

- Obec Bezděz, IČO: 00673382, se sídlem Bezděz č.p. 102, 472 01 Doksy (datovou 

schránkou). 

 

K vyvěšení na úřední desce: 

- Obec Bezděz, IČO: 00673382, se sídlem Bezděz č.p. 102, 472 01 Doksy (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: ....................                                                                   Sejmuto dne: .................... 

 

 

 

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