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O Z N Á M E N Í  V EŘE J N O U  V Y H L Á Š K O U  

 
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

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 § 173 odst. 1 
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě 
žádosti Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace (IČ 70946078), se sídlem 
České mládeže 632/32, Liberec, PSČ 460 06, podané u zdejšího silničního správního úřadu dne 20. 
června 2016 a dále pak po souhlasu Policie ČR k.ř. – DI Semily dle § 77 odst. 3, tímto dle § 77 odst. 1 
písm. c) a odst. 5 a odst. 6 zákona o provozu  

 
s t a n o v u j e   

 
místní úpravu provozu - užitím svislého dopravního značení   

na silnici II/290, umístěné na ppč. 2153/2, v k.ú. Jizerka, obci Kořenov 
dle doloženého návrhu žadatele. 

 
Důvod stanovení místní úpravy: 

- plynulé snižování rychlosti vozidel v pásmu I. vodárenského pásma vodní nádrže Souš pro 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvláště pak chodců a cyklistů, v dané turistické 
lokalitě. 

 
Technické provedení návrhu: 
Po zhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě a po souhlasu Policie ČR k.ř. – 
DI Semily dle § 77 odst. 3, bude dopravní značení provedeno dle platné legislativy např. TP 65 (II. 
vydání) a dalších příslušných norem – umístění svislého dopravního značení (v reflexní úpravě) za 
dodržení stávajícího průjezdního a průchozího profilu dotčené komunikace: 
 

Situace – silnice II/290 (ppč. 2153/2) v k.ú. Jizerka, obci Kořenov: 

• Na silnici II/290, a to v úseku hranice katastrálního území Jizerka a katastrálního území Bílý 
Potok pod Smrkem je navrženo ve směru od Smědavy na Souš svislé dopravní značení (dále 
jen „DZ“) č. B 20a „70“ (70km/h), které bude umístěno na samostatném sloupku. 

 
Další podmínky: 

1. V rámci této místní úpravy provozu bude užito dopravní značení 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 a bude splňovat zejména požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé 
svislé dopravní značení“ a dále pak požadavky technických podmínek TP 65 (II. vydání), TP 
133 a TP 119  a dalších příslušných technických norem. 
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2. Instalaci dopravního značení provede odborná osoba, a to dle tohoto stanovení a grafické 
přílohy, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy. 

3. DZ bude zaneseno do pasportu DZ příslušných vlastníků či správců dotčených komunikací tj. 
Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace.  

4. DZ bude pravidelně kontrolováno a udržováno. 
 
Odpovědná osoba: 

• za umístění DZ – Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o. (IČ 70946078), České mládeže 
632/32, Liberec, PSČ 460 06, kontaktní osoba – pan Pavel Pospíšil, tel.: 724 797 425. 

 
Odůvodnění: 
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti Krajská správa silnic Libereckého kraje, 
příspěvkové organizace, podané u zdejšího silničního správního úřadu dne 20. června 2016 a dále pak 
po projedenání s Policií ČR k.ř. – DI Semily, zpracoval v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu 
Návrh opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II/290, umístěné na ppč. 
2153/2 v k.ú. Jizerka, obci Kořenov, a to z důvodu plynulého snižování rychlosti vozidel v pásmu I. 
vodárenského pásma vodní nádrže Souš pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zvláště pak 
chodců a cyklistů, v dané turistické lokalitě. 
 
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami, z nichž 
plynou pro účastníky provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli dle obecné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích se dle judikatury Nejvyššího správního soudu realizuje formou 
opatření obecné povahy podle části šesté správního řádu.  
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy vydal v dané věci dne 11. července 2016 pod sp.zn.: 
MěÚT/11935/2016/OD-SH/To a čj.: MěÚT/13379/2016/OD-SH/To/Nop Návrh opatření obecné 

povahy, který byl dne 14. července 2016 vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Tanvald a na 
úřední desce Obecního úřadu Kořenov s tím, že dotčené osoby byly tímto vyzvány k podání 
případných připomínek nebo námitek. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn po dobu 15 dnů a 
dotčené osoby mohly ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení podat k návrhu opatření obecné povahy písemné 
odůvodněné námitky či připomínky. K Návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 
uplatněny žádné připomínky či námitky. 
Výše uvedený Návrh opatření obecné povahy na umístění dopravního značení byl, jak výše uvedeno, 
projednán zasláním v listinné podobě Policii ČR k.ř. – DI Semily (doručeno dne 14.07.2016). Policie 
ČR k.ř. – DI Semily ke svému vyjádření využila § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu tj. do 30 dnů 
ode dne doručení návrhu stanovení se nevyjádřila, a proto má silniční správní orgán za to, že 
s návrhem stanovení souhlasí. 
 
Po posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, 
kterým bude stanovena místní úprava provozu na silnici II/290, umístěné na ppč. 2153/2 v k.ú. Jizerka, 
obci Kořenov, a to z důvodu, který je výše uveden. Všechny zákonem požadované podmínky pro 
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny. 
 
Poučení: 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 
 
Opatření obecné povahy nabývá dle § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po 
dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 
 

(otisk úředního razítka) 

 
                                                                                                           Karel Kuch 
                                                                                          pověřen vedením odboru dopravy                        
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Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Tanvald a Obecního 
úřadu Kořenov  po dobu 15 dnů. 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno dne ………………………                                   Sejmuto dne ………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží: 
Žadatel (datovou schránkou): 
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České mládeže 632/32, Liberec, PSČ 460 06 
 
Dotčené orgány (datovou schránkou): 
- Policie ČR k.ř. – DI Semily, Vysocká 225, Semily, PSČ 513 15 
 
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou): 
- Městský úřad Tanvald, Palackého 359, Tanvald 
- Obecní úřad Kořenov, Kořenov 480, Kořenov 
 
Na vědomí: 
- spis 
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