MĚSTSKÝ

ÚŘAD

TANVALD

Odbor dopravy

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41
sp.zn.: MěÚT/04951/2016/OD-SH/To
čj.: MěÚT/04951/DZ/16
vyřizuje: Tolarová/tel.: 483 369 626
e-mail: itolarova@tanvald.cz

V Tanvaldě dne 29. března 2016

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
provozu“), příslušný silniční správní úřad na úseku silnic II. a III. třídy a místních komunikací obcí v obvodu
rozšířené působnosti města Tanvald v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti společnosti Silnice LK a.s., IČ 28746503,
se sídlem Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, podané u zdejšího silničního správního úřadu
dne 16. března 2016 a dále pak po projednání s Policií ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou (KRPL-15036/ČJ-2016180406-02 ze dne 08.03.2016) a Policií ČR k.ř. – DI Semily (č.j.: KRPL-15036-1/ČJ-2016-181106-02, tímto dle
§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu

stanovuje
přechodnou úpravu provozu - užitím přenosných svislých dopravních značek a zařízení na pozemní komunikaci
- silnice II. + III. třídy na území příslušnosti obce s rozšířenou působností Tanvald (Tanvald, Smržovka,
Velké Hamry, Desná, Harrachov, Zlatá Olešnice, Plavy, Kořenov, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod
Bukovou)
Důvod stanovení místní úpravy:
- v souladu s § 61 odst. 4. zákona o provozu k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích II. a
III. třídy v době provádění vybraných nebo opakovaných činností spojených se správou, údržbou,
měřením, opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, s krátkou dobou trvání a s malým dopadem na bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
Technické provedení návrhu:
Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace a po předchozím vyjádření Policie ČR k.ř. – DI Jablonec
nad Nisou ze dne 8. března 2016 a Policie ČR k.ř. – DI Semily ze dne 9. března 2016, bude dopravní značení
provedeno dle platné legislativy, příslušných TP a legislativních ČSN a dále pak bude vždy zajištěna bezpečnost
všech účastníků provozu v dané lokalitě.
Další podmínky:
1. Pracovní místa a činnosti s dobou trvání více než 5 pracovních dnů, budou oznámeny zdejšímu silničnímu
správnímu úřadu (odbor dopravy MěÚ Tanvald) a PČR – DI Semily (e-mail: sm.di.podatelna@pcr.cz ).
2. Veškeré dopravní značení a zařízení bude umístěno v souladu s příslušnými technickými podmínkami TP
č. 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání) a to podle
konkrétní situace dle schémat pro označování pracovních míst na PK v obci (B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1,
B/5.2, B/6 až B/13, B/14.1 až B/14.3, B24, B/25.1 až B/25.3) a mimo obec (C/1, C/2 až C/8, C/10a až
C/10c a C/11 až C/14), dále pak s příslušnými ČSN a dle výše uvedených vyjádření PolicieKarel
ČR Kuch
k.ř. - DI
2016.03.30 08:00:48
Jablonec nad Nisou a Semily, včetně jejich podmínek a užito pouze v nezbytně potřebné době pro
výkon
Signer:
výše uvedených činností. Takto umístěné dopravní značení se bude podle postupu prací dále
operativně
CN=Karel Kuch
C=
upravovat.
O=Město Tanvald
Public key:
RSA/2048 bits
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3. Schémata budou aplikována podle dopravně technického stavu komunikace, rozhledových poměrů,
rozměrů pracovního místa, volné šíře vozovky... atd..
4. Dopravní značení musí být rozmísťováno s ohledem na dopravně technický stav komunikace, tj.
s ohledem na blízkost křižovatky, zatáčky … apod..
5. Dopravní značení musí být v retroreflexním provedení.
6. Pověření pracovník společnosti Silnice LK a.s. jednoznačně určí užití typového schématu pro provádění
prací na daném úseku silnice.
7. Pracovníci pohybující se na komunikaci jsou povinni vždy užívat reflexní vesty schváleného typu.
8. Pracoviště bude označeno dle příslušných legislativních norem a bude zajištěna bezpečnost chodců a
ostatních účastníků silničního provozu.
9. Dopravní značení bude po dobu celé akce kontrolováno a udržováno a po skončení prací bude dopravní
značení a zařízení přechodné úpravy odstraněno a místní DZ uvedeno do původního stavu. Případná
následná nerovnost na pozemní komunikaci bude označena (TP 65).
10. Platnost tohoto stanovení: od dubna 2016 – 31. března 2017
11. Bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, pak si odbor dopravy MěÚ Tanvald
vyhrazuje právo přechodnou úpravu změnit.
12. Jiné rozsáhlejší návrhy na přechodnou úpravu provozu budou projednávány standardním postupem dle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na PK, vždy pro konkrétní akci.
13. Tato přechodná úprava provozu se nevztahuje na úplné uzavírky či rozsáhlejší návrhy na
přechodnou úpravu provozu. V těchto případech, a v případech kdy je nutno provést úplnou
uzavírku a stanovit objízdné trasy, bude žádost o povolení uzavírky podána zdejšímu silničnímu
správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace a stanovení
přechodné úpravy bude projednáno standardním způsobem (§ 77 zákona o provozu na PK).
Odpovědná osoba za umístění DZ:
- Za umístění, údržbu a odstranění dopravního značení zodpovídá společnost Silnice LK a.s.,
Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, IČ 28746503 (cestmistr – p. Miroslav Podolský,
telefon: 727 871 688).
Odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti společnosti Silnice LK a.s. ze dne 16. března 2016, po
posouzení celé věci a projednání se zástupcem Policie ČR – DI Jablonec nad Nisou a DI Semily dospěl k závěru,
že vydá opatření obecné povahy, kterým bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
- silnice II. + III. třídy na území příslušnosti obce s rozšířenou působností Tanvald (Tanvald, Smržovka, Velké
Hamry, Desná, Harrachov, Zlatá Olešnice, Plavy, Kořenov, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod
Bukovou) v době provádění vybraných nebo opakovaných činností spojených se správou, údržbou, měřením,
opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích, s krátkou dobou trvání a s malým dopadem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu účinnosti pátým dnem po vyvěšení
veřejné vyhlášky.

(otisk úředního razítka)

Karel Kuch
pověřen vedením odboru dopravy
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Příloha
- vyjádření Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou ze dne 8.3.2016 č.j.: KRPL-15036/ČJ-2016-180406-02
- vyjádření Policie ČR k.ř. – DI Semily ze dne 9.3.2016 č.j.: KRPL-15036-1/ČJ-2016-181106-02

Opatření obecné povahy je vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Tanvald, dále pak Městského úřadu
Smržovka, Desná, Velké Hamry, Harrachov a Obecního úřadu Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských
horách, Kořenov, Zlatá Olešnice a Plavy, a to po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne …………………………

Obdrží:
Žadatel (datovou schránkou):
- Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, 466 05
Dotčené orgány (datovou schránkou):
Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou, tř. 28. října 10, Jablonec nad Nisou
Policie ČR k.ř. – DI Semily, Vysocká 225, Semily
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou):
- Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald
- Městský úřad Smržovka, nám. T. G. Masaryka 600, Smržovka
- Městský úřad Desná, Krkonošská 318, Desná v Jizerských horách
- Městský úřad Velké Hamry, Velké Hamry 362, Velké Hamry
- Městský úřad Harrachov, Harrachov 150, Harrachov
- Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou, Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice v Jizerských horách
- Obecní úřad Albrechtice v Jizerských horách, Albrechtice v Jiz. horách 226, Albrechtice v Jiz. horách
- Obecní úřad Kořenov, Kořenov 480, Kořenov
- Obecní úřad Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice
- Obecní úřad Plavy, Plavy 186, Plavy
Na vědomí:
spis

MĚSTSKÝ

ÚŘAD

TANVALD

Odbor dopravy

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41
sp.zn.: MěÚT/04951/2016/OD-SH/To
čj.: MěÚT/04951/DZ/16
vyřizuje: Tolarová/tel.: 483 369 626
e-mail: itolarova@tanvald.cz

V Tanvaldě dne 29. března 2016

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
provozu“), příslušný silniční správní úřad na úseku silnic II. a III. třídy a místních komunikací obcí v obvodu
rozšířené působnosti města Tanvald v souladu s ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti společnosti Silnice LK a.s., IČ 28746503,
se sídlem Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, podané u zdejšího silničního správního úřadu
dne 16. března 2016 a dále pak po projednání s Policií ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou (KRPL-15036/ČJ-2016180406-02 ze dne 08.03.2016) a Policií ČR k.ř. – DI Semily (č.j.: KRPL-15036-1/ČJ-2016-181106-02, tímto dle
§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu

stanovuje
přechodnou úpravu provozu - užitím přenosných svislých dopravních značek a zařízení na pozemní komunikaci
- silnice II. + III. třídy na území příslušnosti obce s rozšířenou působností Tanvald (Tanvald, Smržovka,
Velké Hamry, Desná, Harrachov, Zlatá Olešnice, Plavy, Kořenov, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod
Bukovou)
Důvod stanovení místní úpravy:
- v souladu s § 61 odst. 4. zákona o provozu k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích II. a
III. třídy v době provádění vybraných nebo opakovaných činností spojených se správou, údržbou,
měřením, opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na
pozemních komunikacích, s krátkou dobou trvání a s malým dopadem na bezpečnost a plynulost
silničního provozu.
Technické provedení návrhu:
Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace a po předchozím vyjádření Policie ČR k.ř. – DI Jablonec
nad Nisou ze dne 8. března 2016 a Policie ČR k.ř. – DI Semily ze dne 9. března 2016, bude dopravní značení
provedeno dle platné legislativy, příslušných TP a legislativních ČSN a dále pak bude vždy zajištěna bezpečnost
všech účastníků provozu v dané lokalitě.
Další podmínky:
1. Pracovní místa a činnosti s dobou trvání více než 5 pracovních dnů, budou oznámeny zdejšímu silničnímu
správnímu úřadu (odbor dopravy MěÚ Tanvald) a PČR – DI Semily (e-mail: sm.di.podatelna@pcr.cz ).
2. Veškeré dopravní značení a zařízení bude umístěno v souladu s příslušnými technickými podmínkami TP
č. 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání) a to podle
konkrétní situace dle schémat pro označování pracovních míst na PK v obci (B/1, B/2, B/3, B/4, B/5.1,
B/5.2, B/6 až B/13, B/14.1 až B/14.3, B24, B/25.1 až B/25.3) a mimo obec (C/1, C/2 až C/8, C/10a až
C/10c a C/11 až C/14), dále pak s příslušnými ČSN a dle výše uvedených vyjádření Policie ČR k.ř. - DI
Jablonec nad Nisou a Semily, včetně jejich podmínek a užito pouze v nezbytně potřebné době pro výkon
výše uvedených činností. Takto umístěné dopravní značení se bude podle postupu prací dále operativně
upravovat.
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3. Schémata budou aplikována podle dopravně technického stavu komunikace, rozhledových poměrů,
rozměrů pracovního místa, volné šíře vozovky... atd..
4. Dopravní značení musí být rozmísťováno s ohledem na dopravně technický stav komunikace, tj.
s ohledem na blízkost křižovatky, zatáčky … apod..
5. Dopravní značení musí být v retroreflexním provedení.
6. Pověření pracovník společnosti Silnice LK a.s. jednoznačně určí užití typového schématu pro provádění
prací na daném úseku silnice.
7. Pracovníci pohybující se na komunikaci jsou povinni vždy užívat reflexní vesty schváleného typu.
8. Pracoviště bude označeno dle příslušných legislativních norem a bude zajištěna bezpečnost chodců a
ostatních účastníků silničního provozu.
9. Dopravní značení bude po dobu celé akce kontrolováno a udržováno a po skončení prací bude dopravní
značení a zařízení přechodné úpravy odstraněno a místní DZ uvedeno do původního stavu. Případná
následná nerovnost na pozemní komunikaci bude označena (TP 65).
10. Platnost tohoto stanovení: od dubna 2016 – 31. března 2017
11. Bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, pak si odbor dopravy MěÚ Tanvald
vyhrazuje právo přechodnou úpravu změnit.
12. Jiné rozsáhlejší návrhy na přechodnou úpravu provozu budou projednávány standardním postupem dle
ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na PK, vždy pro konkrétní akci.
13. Tato přechodná úprava provozu se nevztahuje na úplné uzavírky či rozsáhlejší návrhy na
přechodnou úpravu provozu. V těchto případech, a v případech kdy je nutno provést úplnou
uzavírku a stanovit objízdné trasy, bude žádost o povolení uzavírky podána zdejšímu silničnímu
správnímu úřadu nejpozději 30 dní před dnem požadovaného uzavření komunikace a stanovení
přechodné úpravy bude projednáno standardním způsobem (§ 77 zákona o provozu na PK).
Odpovědná osoba za umístění DZ:
- Za umístění, údržbu a odstranění dopravního značení zodpovídá společnost Silnice LK a.s.,
Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, IČ 28746503 (cestmistr – p. Miroslav Podolský,
telefon: 727 871 688).
Odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti společnosti Silnice LK a.s. ze dne 16. března 2016, po
posouzení celé věci a projednání se zástupcem Policie ČR – DI Jablonec nad Nisou a DI Semily dospěl k závěru,
že vydá opatření obecné povahy, kterým bude stanovena přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
- silnice II. + III. třídy na území příslušnosti obce s rozšířenou působností Tanvald (Tanvald, Smržovka, Velké
Hamry, Desná, Harrachov, Zlatá Olešnice, Plavy, Kořenov, Albrechtice v Jizerských horách, Jiřetín pod
Bukovou) v době provádění vybraných nebo opakovaných činností spojených se správou, údržbou, měřením,
opravami nebo výstavbou pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních
komunikacích, s krátkou dobou trvání a s malým dopadem na bezpečnost a plynulost silničního provozu.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu účinnosti pátým dnem po vyvěšení
veřejné vyhlášky.

(otisk úředního razítka)

Karel Kuch
pověřen vedením odboru dopravy
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Příloha
- vyjádření Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou ze dne 8.3.2016 č.j.: KRPL-15036/ČJ-2016-180406-02
- vyjádření Policie ČR k.ř. – DI Semily ze dne 9.3.2016 č.j.: KRPL-15036-1/ČJ-2016-181106-02

Opatření obecné povahy je vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Tanvald, dále pak Městského úřadu
Smržovka, Desná, Velké Hamry, Harrachov a Obecního úřadu Jiřetín pod Bukovou, Albrechtice v Jizerských
horách, Kořenov, Zlatá Olešnice a Plavy, a to po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne …………………………

Obdrží:
Žadatel (datovou schránkou):
- Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, Jablonec nad Nisou, 466 05
Dotčené orgány (datovou schránkou):
Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou, tř. 28. října 10, Jablonec nad Nisou
Policie ČR k.ř. – DI Semily, Vysocká 225, Semily
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou):
- Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald
- Městský úřad Smržovka, nám. T. G. Masaryka 600, Smržovka
- Městský úřad Desná, Krkonošská 318, Desná v Jizerských horách
- Městský úřad Velké Hamry, Velké Hamry 362, Velké Hamry
- Městský úřad Harrachov, Harrachov 150, Harrachov
- Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou, Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice v Jizerských horách
- Obecní úřad Albrechtice v Jizerských horách, Albrechtice v Jiz. horách 226, Albrechtice v Jiz. horách
- Obecní úřad Kořenov, Kořenov 480, Kořenov
- Obecní úřad Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice
- Obecní úřad Plavy, Plavy 186, Plavy
Na vědomí:
spis

