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NAŘÍZENÍ  

hejtmana Libereckého kraje  

č. 15/2020/COV19  

o regulačních opatřeních v dopravě 

 

V souladu s ustanovením § 21 odst. 2) písm. b) zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové 

stavy, v platném znění 

 

NAŘIZUJI 

 

komu:  

 

 Silnice LK, a.s. Sídlo: Československé armády 4805/24, Rýnovice, 466 05 Jablonec nad Nisou 

 Identifikační číslo: 28746503 

 

 Obce na území Libereckého kraje obcím, pod které spadají lokality uvedené ad. I, 

 

 Obce na území Libereckého kraje obcím, pod které spadají lokality uvedené ad. I, a které zřizují 

obecní policii nebo v dané lokalitě vykonávají činnost na základě veřejnoprávní smlouvy ve smyslu 

zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,  

 

v  souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným Vládou ČR dne 12. 3. 2020 za použití zmocnění  

ad. §  21 odst. 5) zákona č. 241/2000 Sb. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v platném znění 

 

regulační opatření v dopravě 

 

kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy: 
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I. v těchto turistických lokalitách: 

 

1. Bedřichov 

2. Brniště 

3. Doksy 

4. Frýdštejn 

5. Harrachov 

6. Horní a Dolní Mísečky 

7. Hrabětice 

8. Hrádek nad Nisou 

9. Janov nad Nisou 

10. Ještěd 

11. Jizerka 

12. Královka 

13. letiště Hradčany 

14. Malá Skála 

15. Manušice 

16. Rokytnice nad Jizerou 

17. Sedmihorky 

18. Sloup v Čechách 

19. Smědava 

20. Souš 

21. Tábor 

22. Valdštejn 

23. Zoo Liberec 

24. Bezděz 

 

zajistit osazení přechodného dopravního značení zákazovými značkami, případně fyzickými zátarasy, 

opáskováním prostoru, anebo upozornění informační tabulí u vybraných parkovišť či jiných nástupních ploch 

sloužící pro návštěvníky turistických lokalit, tak aby bylo předejito koncentraci osob v míře větší než povolené 

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN ze dne 30.3.2020.  

 

II. obcím, pod které lokality uvedené ad. I. spadají, a které zřizují obecní policii nebo v dané lokalitě vykonávají 

činnost na základě veřejnoprávní smlouvy ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, aby zajistili 

součinnost Policii ČR při realizaci a vymáhání tohoto nařízení.  

 

 

Regulační opatření se vyhlašují na dobu od 3. 4. 2020 18:00 hod do skončení nouzového stavu nebo do 

odvolání. 
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Odůvodnění 

Důvodem k vyhlášení tohoto nařízení hejtmana je ohrožení zdraví obyvatelstva v souvislosti s prokázáním 

výskytu koronaviru, označovaný jako SARS CoV-2, na území České republiky a dodržování Mimořádného 

opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 12745/2020-4/MIN/KAN ze dne 30.3.2020. 

Poučení 
(1) Při poskytování náhrad za omezení vlastnického práva a náhrad věcné škody vzniklé při činnosti orgánů 

provádějících krizová opatření se postupuje podle ustanovení § 35 a § 36 krizového zákona. Peněžní 

náhradu je povinen vyplatit orgán krizového řízení, který o omezení práva nebo uložení povinnosti 

rozhodl. Peněžní náhrada se vyplácí do 6 měsíců od ukončení nebo zrušení krizového stavu, v jehož 

důsledku vznikl nárok na peněžní náhradu. 

(2) Při úhradě nákladů spojených s použitím regulačního opatření, včetně zvýšených nákladů, které by 

právnické nebo podnikající fyzické osobě jinak nevznikly, se postupuje podle ustanovení § 21 odst. 4 

zákona o hospodářských opatřeních. 

(3) Za každý jednotlivý případ nesplnění regulačních opatření lze dle § 25a zákona o hospodářských 

opatřeních uložit právnické nebo podnikající fyzické osobě pokutu až do výše 5.000.000 Kč.  

(4) Za nesplnění regulačních opatření vyhlášených ve správním obvodu Libereckého kraje může být uložena 

pokuta podle § 25 odst. 4) zák. č. 241/2000 Sb.  

a) právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě až do výše 5 000 000,--Kč.  

b)  fyzické osobě pokutu až do výše  20.000, --Kč.   

(5) Za stavu ohrožení státu nebo válečného stavu může být uložena pokuta až do výše dvojnásobku částky. 

(6) Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem vyhlášení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Půta 

hejtman Libereckého kraje 
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