MĚSTSKÝ

ÚŘAD

TANVALD

Odbor dopravy

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41
zn.: MěÚT/15162/2018/OD-SH/To
č.j.: MěÚT/15628/DZ/18

V Tanvaldě dne 31. srpna 2018

vyřizuje: Tolarová/tel.: 483 369 626/724 362 216
e-mail: itolarova@tanvald.cz

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 spolku Naděje 2011 (IČ 01567730), se
sídlem Albrechtice v Jizerských horách 304, PSČ 468 43, podané u zdejšího silničního správního úřadu dne 22.
srpna 2018 a dále pak po projednání s Policií ČR k.ř. Libereckého kraje, Dopravní inspektorát Jablonec nad Nisou
(čj.: KRPL-85315/ČJ-2018-180406-10 z 31.08.2018), 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 silnici III/29042 – ul. Údolí Kamenice v k.ú. a obci Tanvald a silnice III/29044 v k.ú. a obci Tanvald a
k.ú. a obci Jiřetín pod Bukovou dle níže uvedených podmínek a dle doloženého dopravně inženýrského opatření
(dále jen „DIO“), odsouhlaseného Policií ČR.
Termín přechodné úpravy: dne 8. září 2018 (sobota) v čase od 08:00 do 11:00 hodin
Důvod stanovení přechodné úpravy:
- zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, zvláště pak chodců, v době úplné a částečné uzavírky výše
uvedených komunikací v době pořádání sportovní akce „Běh naděje“ – běh na podporu výzkumu
rakoviny FN Motol, a to vzhledem k místní problematice, hustotě provozu, charakteru komunikací v dané
lokalitě.
Objízdná trasa:
- nebude vedena – průjezd bude řízen pořadatelskou službou dle § 79 odst. 1 písm. m).
Technické provedení návrhu:
Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě a po předchozím stanovisku – vyjádření
Policie ČR k.ř. Libereckého kraje, Dopravního inspektorátu Jablonec nad Nisou ze dne 31.08.2018, bude dopravní
značení provedeno dle doloženého DIO, odsouhlaseného Policií ČR, dle platné legislativy dle příslušných TP a
legislativních ČSN a dále pak bude zajištěna bezpečnost všech účastníků provozu v dané lokalitě a to včetně
chodců. Stanovisko Policie ČR je nedílnou přílohou tohoto stanovení a bude plně respektováno a dodrženo.
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.
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2. Dopravní značení a zařízení bude pravidelně kontrolováno a udržováno.
3. Stálé dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným DZ, bude překryto a po ukončení sportovní
akce musí být dopravní značení v místě ihned uvedeno do původního stavu.
4. Pořadatel zajistí po dobu konání akce dostatečně početnou, řádně poučenou a viditelně označenou
pořadatelskou službu. Ta bude zvláště v dopravně kolizních místech (např. zakázaných vjezdech,
v křižovatkách, při vjezdu na parkovací plochy, ke garážím apod.).
5. V dotčeném úseku musí být vždy zachována možnost pro průjezd vozidle IZS a spojů pravidelné
autobusové dopravy.
6. Předmětné komunikace budou pro veřejnost uzavřeny – průjezd bude řízen pořadatelskou službou dle §
79 odst. 1 písm. m).
7. Pořadatel zajistí, v místě způsobem obvyklým, informovanost široké veřejnosti a místního obyvatelstva
o konání sportovní akce a možnost zajištění „dopravní obsluhy“ v uzavřeném prostoru.
Odpovědná osoba za umístění dopravního značení a zařízení:
• paní Martina Fikarová, Albrechtice v Jiz. horách 304., PSČ 468 43, tel.: 777 266 827.
Odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti spolku Naděje 2011 (IČ 01567730), se sídlem
Albrechtice v Jizerských horách 304, PSČ 468 43, ze dne 22. srpna 2018, po posouzení celé věci a projednání se
zástupcem Policií ČR k.ř. - DI Jablonec nad Nisou, dospěl k závěru, že vydá opatření obecné povahy, kterým
bude stanovena přechodná úprava provozu na komunikacích v dotčené obci v době konání sportovní akce „Běh
naděje“ – běh na podporu výzkumu rakoviny FN Motol, pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu, a to
vzhledem k místní problematice, hustotě provozu, charakteru komunikací v 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

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

Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne …………………………
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Obdrží
Účastníci - na doručenku/dat. schránka
• Naděje 2011, Albrechtice v Jizerských horách 304, PSČ 468 43
Dotčené orgány správy – dodejka/dat. schránka
• Policie ČR k.ř. - DI Jablonec nad Nisou, tř. 28. října 10, Jablonec nad Nisou, 466 01
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou):
• Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald
• Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou
Na vědomí:
• Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o., České mládeže 632/32, Liberec
• spis

