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V Tanvaldě dne 9. července 2018

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 Města Smržovka (IČ 00262579), se sídlem nám. T. G. Masaryka 600, Smržovka, PSČ 468 51,
podané u zdejšího silničního správního úřadu dne 3. července 2018 a dále pak po projednání s Policií
ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou (KRPL-44047/ČJ-2018-181106-02 ze dne 09.07.2018), 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 místní
komunikaci – ul. Jiřetínská (ppč. 786 v k.ú. Smržovka a ppč. 7090 v k.ú. Jiřetín pod Bukovou)
v obci Smržovka a obci Jiřetín pod Bukovou
dle doloženého návrhu dopravně inženýrského opatření („DIO“) navrhovatele.
Termín přechodné úpravy: od účinnosti tohoto opatření – do 20. listopadu 2018
Důvod stanovení přechodné úpravy:
- zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčené místní komunikaci z důvodu zvýšeného
provozu nákladních vozidel v době provádění stavebních prací (úplné uzavírky) v rámci
realizace stavby „III/29042 Tanvald – havárie opěrné zdi“, umístěné na ppč. 1880, 1017,
1018 a 878/4 v k.ú. a obci Tanvald, a to vzhledem k místní problematice, hustotě provozu,
charakteru komunikací v dané lokalitě.
Technické provedení návrhu:
Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace a po předchozím vyjádření Policie ČR k.ř. –
DI Jablonec nad Nisou ze dne 9. července 2018, bude dopravní značení provedeno dle doloženého
DIO a dále pak dle platné legislativy, příslušných TP a legislativních ČSN a dále pak bude zajištěna
bezpečnost všech účastníků provozu v dané lokalitě.
Situace - místní komunikaci – ul. Jiřetínská (ppč. 786 v k.ú. Smržovka a ppč. 7090 v k.ú. Jiřetín pod
Bukovou) v obci Smržovka a obci Jiřetín pod Bukovou:
a) Na místní komunikaci – ul. Jiřetínská v k.ú. a obci Smržovka, a to v úseku křižovatky se
silnicí III/29041 ve směru do Jiřetína pod Bukovou bude umístěno přenosné svislé dopravní
značení (dále jen „DZ“) č. B 13 – text „3,5 t“ (zákaz vjezdu vodidel, jejich okamžitá hmotnost
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b) Na místní komunikaci – ul. Jiřetínská v k.ú. a obci Jiřetín pod Bukovou, a to v úseku
křižovatky se silnicí III/29044 ve směru do Smržovky bude umístěno přenosné svislé dopravní
značení (dále jen „DZ“) č. B 13 – text „3,5 t“ (zákaz vjezdu vodidel, jejich okamžitá hmotnost
přesahuje vyznačenou mez), doplněné dodatkovou tabulkou č. E 3a – text „250 m“
(vzdálenost vyznačující místo, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna).
Další podmínky:
1. V rámci této místní úpravy provozu bude užito dopravní značení a zařízení v základním
provedení a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky
Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Dopravní značení a zařízení pro omezení vjezdu nákladních vozidel bude umístěno dle
předloženého DIO, které je odsouhlaseno Policií ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou.
3. Stálé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným DZ bude překryto, po
ukončení platnosti tohoto stanovení musí být dopravní značení v místě uvedeno do
původního stavu.
4. DZ bude pravidelně kontrolováno a udržováno.
Odpovědná osoba za umístění DZ:
- Město Smržovka (IČ 00262579), se sídlem nám. T. G. Masaryka 600, Smržovka, 468 51 –
kontaktní osoba: pan Jan Hotovec, Technické služby města Smržovka, tel.: 728 082 292
Odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti Města Smržovka (IČ 00262579), se sídlem
nám. T. G. Masaryka 600, Smržovka, PSČ 468 51, ze dne 3. července 2018, po posouzení celé věci a
projednání se zástupcem Policie ČR – DI Jablonec nad Nisou dospěl k závěru, že vydá opatření
obecné povahy, kterým bude stanovena přechodná úprava provozu na komunikaci (ul. Jiřetínská)
v obci Smržovka a Jiřetín pod Bukovou v době provádění stavebních prací (úplná uzavírka) v rámci
realizace stavby „III/29042 Tanvald – havárie opěrné zdi“, umístěné na ppč. 1880, 1017, 1018 a
878/4 v k.ú. a obci Tanvald, a to pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v dané lokalitě.
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

Příloha
- DIO s vyjádřením Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou (1 list)

-

3

-

Opatření obecné povahy je vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Tanvald, dále pak Městského
úřadu Smržovka a Obecního úřadu Jiřetín pod Bukovou, a to po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne …………………………

Obdrží:
Žadatel (datovou schránkou):
- Město Smržovka, nám. T. G. Masaryka 600, Smržovka, 468 51
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
- Městský úřad Smržovka
- Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou
Na vědomí (datovou schránkou):
spis

