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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Návrh opatření obecné povahy
pro stanovení místní 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 § 172 odst. 1
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě
žádosti Obce Jiřetín pod Bukovou (IČ 00832022), se sídlem Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice
v Jizerských horách, PSČ 468 43, v zastoupení společností Valbek, spol. s r.o. (IČ 48266230), se
sídlem Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, PSČ 460 07 podané u zdejšího silničního správního
úřadu dne 13. května 2016 a dále pak po projednání s Policií ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou, tímto

zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení
na místní komunikaci – parkoviště, umístěné na ppč. 7034/1, v k.ú. a obci Jiřetín pod
Bukovou
dle doloženého návrhu žadatele.
Důvod stanovení místní úpravy:
- vyhrazené parkovací stání na ploše stávajícího parkoviště, a to pro vozidla přepravující osobu
se sníženou schopností pohybu a orientace, v souvislosti se zřízením stomatologické ordinace
do přízemí bytového domu čp. 137.
Technické provedení návrhu:
Situace – místní komunikace – parkoviště (dále jen „MK“), umístěné v obytné zóně na ppč. 7034/1
v k.ú. a obci Jiřetín pod Bukovou:
• na dotčené MK je navrženo na samostatném sloupku umístění svislého dopravního značení
(dále jen „DZ“) č. IP 12 (vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo
osobu těžce pohybově postiženou) se symbolem O1 a dále pak bude toto parkovací místo v šíři 3,5 m
rovněž doplněno vodorovným DZ č. V 10f se symbolem O1 (vyhrazené parkoviště pro vozidlo
přepravující osobu …). Vyhrazené parkoviště je navrženo jako první kolmé stání dle doložené situace.

Odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti Obce Jiřetín pod Bukovou, v zastoupení
oprávněnou osobou, podané u zdejšího silničního správního úřadu dne 13. května 2016 a dále pak po
projedenání s Policií ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou k výše uvedené věci, předkládá tímto v souladu
s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na
MK, umístěné v obytné zóně na ppč. 7034/1 v k.ú. a obci Jiřetín pod Bukovou.
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Výše uvedený záměr na umístění dopravního značení byl, jak výše uvedeno, projednán s Policií ČR
k.ř. – DI Jablonec nad Nisou.
Poučení:
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky,
ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné
připomínky. V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu
opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce, přičemž
dnem zveřejnění návrhu je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce.

(otisk úředního razítka)

Karel Kuch
pověřen vedením odboru dopravy

Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Tanvald a Obecního
úřadu Jiřetín pod Bukovou po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne …………………………

Obdrží:
Žadatel (datovou schránkou):
- Valbek, spol. s r.o., Vaňurova 505/17, Liberec III – Jeřáb, PSČ 460 07 – zmocněnec
Dotčené orgány (datovou schránkou):
Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou, tř. 28. října 10, Jablonec nad Nisou
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou):
- Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald
- Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou, Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice v Jizerských horách
Na vědomí:
spis

