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M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   T A N V A L D  
O d b o r  d o p r a v y   

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41 

sp.zn.: MěÚT/18437/2017/OD-SH/Fa 
čj.: MěÚT/18454/2017/OD-SH/Fa                                                               V Tanvaldě dne 30.10.2017 
vyřizuje: Fajfrová/tel.: 483 369 629                                                     
e-mail: lfajfrova@tanvald.cz  

 

 

O ZN Á M E N Í  V E Ř EJ N OU  V Y HL Á Š KOU  
 

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 společnosti ŠEBESTA VHS, v.o.s., IČ 41327837, se sídlem Želivského 14a, 466 05 Jablonec 

nad Nisou, podané u zdejšího silničního správního úřadu dne 7.8.2017, dále pak po projednání 

s Policii ČR – DI Jablonec n.N. (č.j.: KRPL-105031/ČJ-2017-183405-02 ze dne 26.10.2017), tímto dle 

§ 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu 

 

s t a n o v u j e  
 

přechodnou úpravu provozu - užitím přenosných svislých dopravních značek a zařízení pro 

 

částečnou uzavírku silnice III/29018 v k.ú. Polubný a v obci Kořenov 
dle doloženého návrhu dopravně inženýrského opatření („DIO“) 

 

 

Termín přechodné úpravy:    :   od 6.11.2017 – do 10.12.2017 

 

Důvod stanovení místní úpravy: 

- je zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu po dobu realizace stavby  „Silnice III/29018 – 

rekonstrukce propustku“ na ppč. 3036/1, 3038/2 a 3046 v k.ú. Polubný a v obci Kořenov  

 

Technické provedení návrhu: 

Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace a po předchozím vyjádření Policie ČR  

– DI Jablonec n.N. dne 26.10.2017 bude dopravní značení provedeno dle platné legislativy, 

příslušných TP a legislativních ČSN, především v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 

provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 

pozemních komunikacích a v souladu s TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na 

pozemních komunikacích“ (II. vydání) a dále pak bude zajištěna bezpečnost všech účastníků provozu 

v dané lokalitě.  

Stanovisko Policie ČR je nedílnou přílohou tohoto stanovení a bude plně respektováno a 

dodrženo. 
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Silnice III/29018 bude částečné uzavřena v úseku od železniční  tratě „Liberec – Harrachov“ ve směru  

Polubný, dle doloženého návrhu DIO, které je odsouhlaseno Policií ČR k.ř. – Jablonec n.N. 

 

 

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 a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

2. Stále dopravní značení, které bude v rozporu s přechodným DZ bude překryto a po ukončení 

uzavírky musí být DZ v místě ihned uvedeno do původního stavu. 

3. Pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni užívat reflexní vesty schváleného typu. 

4. DZ bude pravidelně kontrolováno a udržováno. 

 

Odpovědná osoba za umístění DZ: 

o společnost ŠEBESTA VHS, v.o.s., Želivského 4603/14a, 466 04 Jablonec nad Nisou – 

kontaktní osoba:  pan František Pekař – stavbyvedoucí, tel. 603 798 096 

 

Odůvodnění: 

Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti společnosti ŠEBESTA VHS, v.o.s., 

IČ 41327837, se sídlem Želivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou  ze dne 30.10.2017, po posouzení 

celé věci a projednání se zástupcem Policie ČR – DI Jablonec n.N. dospěl k závěru, že vydá opatření 

obecné povahy, kterým bude stanovena přechodná úprava provozu na komunikaci v k.ú. Polubný a 

v obci Kořenov v době provádění stavebních prací  stavby „Silnice III/29018 – rekonstrukce 

propustku“ na ppč. 3036/1, 3038/2 a 3046 v k.ú. Polubný a v obci Kořenov.  

 

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. 

 

 

 

                                                                                                                 Karel Kuch 

                                                                     věřen vedením odboru dopravy                        

        (otisk úředního razítka) 

 

 

 

 

Příloha 

- DIO s vyjádřením Policie ČR k.ř. – DI Jablonec n.N. 

 

 

Opatření obecné povahy je vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Tanvald a Obecního úřadu 

Kořenov po dobu 15 dnů. 

 

 

 

 

Vyvěšeno dne ………………………                                               Sejmuto dne 

………………………… 
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Obdrží : 

 

Žadatel (datovou schránkou): 

- ŠEBESTA VHS, v.o.s., sŽelivského 14a, 466 05 Jablonec nad Nisou  

 

Dotčené orgány (datovou schránkou): 

- Policie ČR k.ř. – DI Jablonec n.N.  

 

 

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou): 

- Městský úřad Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald 

- Obecní úřad Kořenov, 468 49 Kořenov 480 

 

Na vědomí: 

- Krajská správa silnic Libereckého kraje, ul. České Mládeže 632/32, Liberec, 460 06 

- Obec Kořenov, 468 49 Kořenov 480 

- spis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


