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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 správní úřad na úseku silnic II., III. třídy, místních komunikací a
veřejně přístupných účelových 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 Obecního úřadu Jiřetín pod Bukovou (IČ
00832022), se sídlem Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice v Jizerských horách, PSČ 468 43 o
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci – parkovací plocha (ppč. 7030/8) pro p.
Jana Bláhu, nar. 27.06.1987, bytem Jiřetín pod Bukovou 114, podané u zdejšího správního úřadu dne
19. února 2019 a dále pak po projednání s Policií ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou (KRPL-13395/ČJ2019-180406-03 ze dne 13.02.2019), tímto dle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu

stanovuje
přechodnou, časově omezenou úpravu provozu – do 2. dubna 2025 (platnost průkazu ZTP/P č.
000020370, vydaného Úřadem práce ČR, Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci dne 03.04.2015
pro výše uvedeného p. Jana Bláhu), užitím svislých a vodorovných dopravních značek na místní
komunikaci – parkovací plocha (ppč. 7030/8) v k.ú. a obci Jiřetín pod Bukovou a to pro povolení
zvláštního užívání komunikace – zřízení kolmého vyhrazeného parkování pro vozidlo viditelně
označené Parkovacím průkazem označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou č. C C 3 5 8 1 4 4 .
Důvod stanovení přechodné úpravy:
- vyhrazené parkování je požadováno pro zajištění bezpečné přepravy zdravotně postižené osoby tj.
p. Jana Bláhy – žadatele o vyhrazené parkování, který je držitelem průkazu ZTP/P (č. 000020370).
Situace v k.ú. a obci Jiřetín pod Bukovou:
• místní komunikace – parkovací plocha (ppč. 7030/8) u objektu čp. 114 v k.ú. a obci tamtéž.
Technické provedení návrhu:
Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace a po předchozím vyjádření Policie ČR k.ř. –
DI Jablonec nad Nisou ze dne 13.02.2019, bude dopravní značení provedeno dle platné legislativy,
příslušných TP a legislativních ČSN:
1. Na výše uvedeném místě bude instalováno, na samostatném sloupku, svislé dopravní značení
tj. dopravní značka č. IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ - „reservé“ se symbolem O1,
s dodatkovou tabulkou č. E 13 (text – CC358144) a E 8e (úsek platnosti – 2,5m) a bude řádně
udržováno.
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2. Parkovací místo musí být rovněž doplněno vodorovnou DZ č. V 10f se symbolem O1
(vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou …).
3. Stávající dopravní značení, které není v souladu s výše uvedeným bodem 1., bude
odstraněno a nahrazeno dopravním značením dle tohoto opatření obecné povahy.
Další podmínky:
1. V rámci této přechodné 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. DZ bude umístěno dle příslušných TP 65 (II. vydání), TP 85 a legislativních norem a dle
navrženého schéma dopravního značení (viz. příloha), které je označeno razítkem Policie k.ř.
– DI Jablonec nad Nisou, a které je nedílnou součástí tohoto opatření.
3. Osazení dopravního značení zajistí žadatel.
4. Dopravní značení bude po instalaci zařazeno do pasportu DZ vlastníka komunikace tj. Obce
Jiřetín pod Bukovou.
Odpovědná osoba za umístění DZ:
pan Jan Bláha, nar. 27.06.1987, bytem Jiřetín pod Bukovou 114
Odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti Obecního úřadu Jiřetín pod Bukovou (IČ
00832022), se sídlem Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice v Jizerských horách, PSČ 468 43, o
stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci – parkovací plocha (ppč. 7030/8) pro p.
Jana Bláhu, nar. 27.06.1987, bytem Jiřetín pod Bukovou 114, 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 místní komunikaci – parkovací plocha u objektu čp. 114 v k.ú. a obci
Jiřetín pod Bukovou pro zajištění bezpečné přepravy zdravotně postižené osoby tj. žadatele (p. Jan
Bláha), který je držitelem průkazu ZTP/P (č. 000020370).
Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou vede v této věci správní řízení o povolení zvláštního užívání pro
vyhrazené parkování, a proto si vyžádal od zdejšího příslušného správního úřadu vydání „Stanovení
přechodné úpravy provozu na dotčené místní komunikaci“.
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: situace s vyjádřením Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou

- 3

-

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

Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne …………………………

Obdrží:
Žadatel (datovou schránkou):
Obecní úřad Jiřetín pod Bukovou, Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice v Jiz. horách, 468 43
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 Jiz. horách
Na vědomí:
Obec Jiřetín pod Bukovou, Jiřetín pod Bukovou 103, Albrechtice v Jiz. horách, 468 43
spis

