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V E Ř E J N Á  V Y H L Á Š K A 
 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 
 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/9 v katastrálním 

území a obci Chotovice. 

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), podle 

ustanovení § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o silničním provozu“), z moci úřední z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti 

silničního provozu na silnici I/9 (z obou směrů jízdy) v katastrální území a obci Chotovice, v rámci 

realizace akce s názvem „I/9 CHOTOVICE, OCHRANNÝ OSTRŮVEK, ODVODNĚNÍ, 

OBRUBNÍKY, SVODIDLO A DZ“ v rozsahu stavebního objektu s názvem „SO 102 – Silnice I/9 – 

úsek Chotovice“, jako příslušný krajský úřad podle ustanovení § 124 odst. 4 písmeno b) zákona 

o silničním provozu, podle ustanovení § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu stanoví 

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích pro Ředitelství silnic a dálnic ČR,                

IČO: 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, které je zastoupeno správou 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (dále též 

jen „Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec“),  t a k t o : 

 

Rozsah: z důvodu zajištění zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na silnici I/9 

(z obou směrů jízdy) v katastrálním území a obci Chotovice, v rámci realizace akce 

s názvem „I/9 CHOTOVICE, OCHRANNÝ OSTRŮVEK, ODVODNĚNÍ, 

OBRUBNÍKY, SVODIDLO A DZ“ v rozsahu stavebního objektu s názvem „SO 102 

– Silnice I/9 – úsek Chotovice“, bude snížena rychlost jízdy při průjezdu místem pro 

přecházení na 50 km/h. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích 

bude provedena tak, že ve směru od Nového Boru do České Lípy bude u stávající 

svislé dopravní značky B20a hodnota nejvyšší dovolené rychlosti „70“ nahrazena 

hodnotou „50“. Před touto SDZ bude ve vzdálenosti cca 30 m předsazena SDZ 

č. B20a s hodnotou „70“. Ze směru od České Lípy do Nového Boru bude mezi 

stávající proměnnou dopravní značkou B20a a místem pro přecházení umístěna svislá 

dopravní značka B20a s hodnotou nejvyšší dovolené rychlosti „50“.   

 

Doba užití: od právních účinků toho opatření (nejpozději od 15.12.2017) do 30.6.2018. 
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Podmínky: 

1. Dopravní značky 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/. 

2. 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 v souladu s TP 65 – „Zásady pro dopravní značení na pozemních 

komunikacích“. Dopravní značení bude provedeno jako trvalé. 

3. Realizace shora uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici I/9 

je povolena od data doručení tohoto stanovení. 

4. Osazení dopravních značek zajistí ŘSD ČR v rámci akce „I/9 CHOTOVICE, OCHRANNÝ 

OSTRŮVEK, ODVODNĚNÍ, OBRUBNÍKY, SVODIDLO A DZ“. K osazení dopravních 

značek si ŘSD ČR vyžádá asistenci Policie ČR, která určí jejich přesné umístění. Přesné 

staničení SDZ, bude následně oznámeno Krajskému úřadu Libereckého kraje. 

5. ŘSD ČR na své náklady zajistí v případě nutnosti údržbu, nebo požadovanou opravu SDZ. 

 

O d ů v o d n ě n í 

 

Krajský úřad Libereckého kraje, jako správní orgán příslušný podle ustanovení § 124 odst. 4 

písm. b) zákona o silničním provozu ke stanovení místní a přechodné provozu na pozemních 

komunikacích podle ustanovení § 61 zákona o silničním provozu na silnicích I. třídy, provedl dne 

14.11.2017, za účasti Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká Lípa, 

dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa, prohlídku stavby 

„I/9 CHOTOVICE, OCHRANNÝ OSTRŮVEK, ODVODNĚNÍ, OBRUBNÍKY, SVODIDLO A 

DZ“. Na základě výsledku provedené kontroly dojde ke stanovení přechodné úpravy provozu 

na silnici I/9 v Chotovicích, z důvodu zajištění zvýšení bezpečnosti chodců v místě pro přecházení 

v katastrálním území a obci Chotovice. 

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci na silnici I/9 bude realizováno v rámci 

realizace akce s názvem „I/9 CHOTOVICE, OCHRANNÝ OSTRŮVEK, ODVODNĚNÍ, 

OBRUBNÍKY, SVODIDLO A DZ“ v rozsahu stavebního objektu s názvem „SO 102 – Silnice I/9 – 

úsek Chotovice“, kdy bude snížena rychlost jízdy při průjezdu místem pro přecházení na 50 km/h. 

Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena tak, že ve směru 

od Nového Boru do České Lípy bude u stávající svislé dopravní značky B20a hodnota nejvyšší 

dovolené rychlosti „70“ nahrazena hodnotou „50“. Před touto SDZ bude ve vzdálenosti cca 30 m 

předsazena SDZ č. B20a s hodnotou „70“. Ze směru od České Lípy do Nového Boru bude mezi 

stávající proměnnou dopravní značkou B20a a místem pro přecházení umístěna svislá dopravní 

značka B20a s hodnotou nejvyšší dovolené rychlosti „50“. 

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. 
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Poučení  
 

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.  

 

 

 

Ing. Jan Čáp 

vedoucí odboru dopravy    

 

 

 

Rozdělovník 
 

Majetkový správce dotčené pozemní komunikace: 
 

 Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 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).  

Dotčený orgán: 
 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Česká 

Lípa, dopravní inspektorát, se sídlem Pod Holým vrchem 1734/14, 470 80 Česká Lípa (datovou 

schránkou). 

 Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní 

policie, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec (datovou schránkou). 

Dále k vyvěšení na úřední desce:   

 Obec Chotovice, IČO: 00831590, se sídlem 473 01 Chotovice 8 (datovou schránkou). 

 

 

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. 

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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