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OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Návrh opatření obecné povahy
pro 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, místních
komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v obvodu rozšířené působnosti města
Tanvald v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti Obce Kořenov, IČ 262 421, 468 49
Kořenov 480 ze dne 29.1.2018

zveřejňuje záměr k umístění dopravního značení
na silnici III/29019 (ppč.3050) v k.ú. Polubný a obci Kořenov
dle doloženého návrhu Obce Kořenov.
Popis stanovení místní úpravy:
Jedná se o nové sklopné dopravní značení (dále jen „DZ“) na silnici III/29019 ve směru od části obce
Polubný k osadě Jizerka, kde bude dvakrát umístěno DZ č. B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových
vozidel“ + dodatková tabulka č. E 13 s textem „Mimo dopravní obsluhy“, které bude postupně užito
v závislosti od naplnění parkovacích míst v osadě Jizerka a v Polubném.
Důvod stanovení přechodné úpravy:
Při zaplnění stávajících parkovišť tj. „Na Mořině“ (k.ú. Jizerka), kde je kapacita cca 250 parkovacích
míst a dále parkoviště „Na louce“ (k.ú. Polubný), kde je kapacita cca 220 parkovacích míst, bude
postupně užito výše uvedené DZ v závislosti od naplnění parkovacích míst na těchto parkovištích. Po
naplnění výše uvedených parkovacích míst jsou k dispozici dvě další parkoviště v k.ú. Polubném - u
kostela a další pod kostelem při silnici III/29018 po levé straně ve směru Polubný – Černá Říčka.
Důvodem je zvýšení bezpečnosti silničního provozu v dané lokalitě, kdy vozidla, která se již na tato
parkoviště nevejdou, stojí na silnici III/29019, kde tvoří překážky provozu a znesnadňují tak průjezd
vozidel a to zejména dopravní obsluhy a vozidel IZS.
Obec Kořenov tedy ve své žádosti, která byla vyvolána ochranou veřejného zájmu, navrhla řešení
problémového provozu v místě umístěním sklopných dopravních značek, které budou omezovat vjezd
do dané lokality, a to v případě, kdy dojde k naplnění kapacit výše uvedených parkovišť, po dobu
lyžařské sezóny.
Karel Kuch
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Situace – silnice III/29019 – k.ú. Polubný ve směru od Polubného k osadě Jizerka:
• Na silnici III/29019 u objektu čp. 62 bude umístěno svislé sklopné DZ č. B 11 „Zákaz vjezdu
všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 – text „Mimo dopravní obsluhu“,
které bude umístěno společně na samostatném sloupku.
• Na silnici III/29019 před křižovatkou silnice III/29019 a místní komunikace na ppč. 69/4
bude umístěno svislé sklopné DZ č. B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“
s dodatkovou tabulkou č. E 13 – text „Mimo dopravní obsluhu“, které bude umístěno
společně na samostatném sloupku.
Odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti Obce Kořenov, IČ 262 421, 468 49
Kořenov 480 ze dne 29.1.2018 předkládá tímto v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh
opatření obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu na silnici III/29019 (ppč.3050) v k.ú.
Polubný a obci Kořenov.
Místní úprava dopravního značení je požadována z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu
v dané lokalitě.
Poučení:
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat písemné
odůvodněné námitky, ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou
uplatnit písemné připomínky. V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby
podat k návrhu opatření připomínky nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední
desce, přičemž dnem zveřejnění návrhu je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce.

Karel Kuch
pověřen vedením odboru dopravy
„otisk úředního razítka“

Návrh opatření obecné povahy je vyvěšen 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):
- Obec Kořenov, 468 49 Kořenov 480
Dotčené orgány (datovou schránkou):
- Policie ČR k.ř. – DI Semily, Vysocká 225, 513 15
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou):
- Obecní úřad Kořenov, 468 49 Kořenov 480
- Městský úřad Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald
Na vědomí:
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, České Mládeže 632/32, Liberec, 460 06
- spis
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