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ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), jako
správní orgán příslušný podle ust. § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle ust. § 67 odst. 1 písm. a)
zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších právních předpisů, podle ust. § 95 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako
nadřízený správní orgán podle ust. § 178 odst. 1 správní řádu, r o z h o d l :
I.
Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vydané
Městského úřadu Turnov, odboru dopravy, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov (dále jen
„Městský úřad Turnov“), č.j. OD/19/29231/vOD ze dne 28.8.2019, kterým byla stanovena místní úprava
provozu na pozemní komunikaci v obci Karlovice a Radostná pod Kozákovem ze účelem omezení
vjezdu nákladních vozidel na silnici III/2828 v obci Karlovice a Radostná pod Kozákovem, se jako
nezákonné podle ust. § 97 odst. 3 správního řádu, ve spojení s ust. § 98 správního řádu, ve zkráceném
přezkumném řízení v celém rozsahu ruší.
II.
Účinky rozhodnutí v přezkumném řízení nastávají podle ust. § 99 odst. 1 správního řádu jeho právní
mocí.

Odůvodnění
Městský úřad Turnov vydal na základě žádosti, kterou podala obec Karlovice, se sídlem Karlovice
12, 511 01 Karlovice, IČO: 00275824, veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy na stanovení
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci v obci Karlovice a Radostná pod Kozákovem.
Stanovením této místní úpravy mělo dojít k omezení vjezdu nákladní dopravy na silnici III/2828.
Městský úřad Turnov vydal dne 28.8.2019 pod č.j. OD/19/29231/vOD veřejnou vyhláškou opatření
obecné povahy (dále jen „opatření obecné povahy“) podle ust. § 124 odst. 6 zákona o silničním
provozu v souladu s ust. § 173 správního řádu.
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Proti tomuto opatření obecné povahy podala Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková
organizace, se sídlem České mládeže 632/32, 460 06 Liberec, IČO: 70946078 podnět na přezkum.
Podnět byl zaslán Městskému úřadu Turnov dne 11.10.2019, který jej společně se spisem předal
Krajskému úřadu Libereckého kraje dne 23.10.2019 společně se svým stanoviskem.
Krajský úřad Libereckého kraje přezkoumal v souladu s ust. § 174 správního řádu spisový materiál a
zjistil, že jsou dány důvody pro zkrácené přezkumné řízení vyžadované ust. § 98 správního řádu. Po
posouzení, došel Krajský úřad Libereckého kraje k závěru, že napadené opatření obecné povahy je
nezákonné.
Nezákonnost Krajský úřad Libereckého kraje spatřuje v absenci řádného odůvodnění, které je dle ust.
§ 172 odst. 4 správního řádu vyžadováno. Toto odůvodnění se váže na vypořádání s nesouhlasným
stanoviskem Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje, územní odbor Semily, dopravní
inspektorát, se sídlem Vysocká 225, 513 15 Semily (dále jen „Policie ČR“) ze dne 18.4.2019 pod č.j.
KRPL-26242-1/ČJ-2019-181106-03. Policie ČR jakožto dotčený orgánu dle ust. § 77 odst. 2 písm.
b) zákona o silničním provozu se vyjadřuje k stanovení místní a přechodné úpravě na pozemních
komunikacích a projednává tyto návrhy společně s příslušným správním orgánem dle ust. § 77 odst.
3 zákona o silničním provozu.
Návrh místní úpravy na pozemních komunikacích byl s Policií ČR projednán, ale jejich negativní
stanovisko nebylo zohledněno. Krajský úřad Libereckého kraje má za to, že námitky vůči
vypracovanému posudku, který sloužil jako opora pro stanovení místní úpravy, které Policie ČR
rozporuje, jsou oprávněné. Pokud byl Městský úřad Turnov jiného názoru, měl se s námitkami
uvedenými ve stanovisku Policie ČR v dostatečné míře vypořádat. Pouhé konstatování na zajištění
bezpečnosti a plynulosti dopravy popřípadě technické provedení vozovky není dostatečným
důvodem, který by byl oprávněný negativní stanovisko Policie ČR nezohlednit. Absence řádného
odůvodnění činí opatření obecné povahy nepřezkoumatelným.
Ve stanovisku, které Policie ČR zaslala, jsou zohledněny poměry a situace i technický stav
komunikace. Dále výroková část neobsahuje termín, do kterého by místní úprava měla být provedena.
Také není specifikováno, za jakých podmínek bude místní úprava realizována, kdo za dopravní
značení bude zodpovídat ani blíže nespecifikuje dle, kterých zásad či technických požadavků se
dopravní značení musí řídit a kterým musí odpovídat. Z těchto důvodů je výše zmíněné opatření
obecné povahy nepřezkoumatelné a nelze jej potvrdit.
Krajský úřad Libereckého kraje, dále obecně uvádí, že vypracovaná studie může být podkladem, na
základě kterého by nemuselo být respektováno negativní stanovisko Policie ČR a případně opravňuje
provést místní úpravu bez souhlasu dotčeného orgánu. Takové opatření obecné povahy však musí být
řádně odůvodněno. Jako odůvodnění takového rozhodnutí není dostačující v míře pouhého
konstatování, které se odkazuje na vypracovanou studii, ale měl by obsahovat faktické informace,
které takové rozhodnutí potvrzují.
Rozhodnutí, kterým se mění nebo ruší opatření obecné povahy, není rozhodnutím vydaným ve
správním řízení podle části druhé a třetí správního řádu. I když se v tomto přezkumném řízení vydává
rozhodnutí, je nutné uvést, že forma rozhodnutí je pouze propůjčena postupu, který probíhá podle
části čtvrté správního řádu. Samotný fakt, že se při postupu podle části čtvrté vydává rozhodnutí,
nečiní z postupu podle části čtvrté správní řízení podle části druhé a třetí správního řádu. Přezkumné
řízení o opatření obecné povahy je řízení bez účastníků. Podle ust. § 95 odst. 4 správního řádu jsou
účastníky přezkumného řízení účastníci původního řízení, v němž bylo vydáno přezkoumávané
rozhodnutí, jichž se přezkumné řízení týká nebo jejich právní nástupci. Opatření obecné povahy se
však nevydává ve správním řízení, které by mělo účastníky řízení, ale podle ustanovení části čtvrté
správního řádu. Opatření obecné povahy upravuje určitou konkrétní věc a vztahuje se na neurčitý
okruh dotčených osob.
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Na základě výše uvedených skutečností dospěl Krajský úřad Libereckého kraje k závěru, že
předmětné stanovení místní úpravy provozu je nezákonné.
Pou čení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat.

Ing. Jan Čáp
vedoucí odboru dopravy

Rozdělovník:
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem České mládeže
632/32, 460 06 Liberec, IČO: 70946078 (datovou schránkou).
- Obec Karlovice, se sídlem Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO: 00275824 (datovou
schránkou).
- Obec Radostná pod Kozákovem, se sídlem Lestkov 77, 512 63 Radostná pod Kozákovem,
IČO: 00276031 (datovou schránkou).
- Městského úřadu Turnov, odboru dopravy, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov,
IČO: 00276227 (doporučeně spolu se spisem).
Na vědomí:
- Krajského ředitelství Policie Libereckého kraje, územní odbor Semily, dopravní inspektorát,
se sídlem Vysocká 225, 513 15 Semily (datovou schránkou).
-

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle,
zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Liberec, se sídlem
Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, IČO: 65993390 (datovou schránkou).
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Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu, dále
Městského úřadu Turnov, obecního úřadu Karlovice a obecního úřadu Radostná pod Kozákovem, po
dobu 15 dnů, přičemž patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost
byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního
řádu.

Vyvěšeno dne: ....................

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

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