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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA MÍSTNÍ KOMUNIKACI
PŘÍŠOVICE – P.P.Č. 911/1 A P.P.Č. 911/2 , K.Ú. PŘÍŠOVICE
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
silničním provozu, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o provozu“), 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 ze dne 27.6. 2018 Obce Příšovice 60, 463 46 Příšovice, IČ:
00263125 o stanovení dopravního značení z důvodu místní úpravy na pozemních komunikacích
v Příšovicích, dle předložené situace
zveřejňuje záměr změny
místní úpravy provozu na MÍSTNÍ KOMUNIKACI
PŘÍŠOVICE – P.P.Č. 911/1 A P.P.Č. 911/2, K.Ú. PŘÍŠOVICE

Příšovice – z odbočky ze silnice č. II/610 na MK vedoucí obytnou zástavbou rodinných domů
směrem k Písečáku z obou směrů omezit nejvyšší dovolenou rychlost na 30 km/h a to
umístěním
2 ks DZ č. IZ8a „30“ (Zóna s dopravním omezením) a
2 ks DZ č. IZ8b „30“ (Konec zóny s dopravním omezením) a tím vznikne v předmětném
úseku komunikace zóna TEMPO 30.

Odůvodnění:
Městský úřad Turnov, odbor dopravní příslušný podle ustanovení podle § 124 odst. 6 zákona o
provozu, ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II. a III. třídy a na místní komunikaci,
oznamuje na základě žádosti Obce Příšovice 60, 463 46 Příšovice, IČ: 00263125 ze dne 27.6.2018 o

stanovení dopravního značení z důvodu místní úpravy na pozemních komunikacích v Příšovicích,
dle předložené situace.
Navržená změna má výrazně přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu v Obci Jenišovice.
Poučení:
Dle ustanovení § 172 odst. 4, odst. 5 správního řádu může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné
připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro opatření
obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva,
povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné
námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Zmeškání úkonu nelze
prominout.
Součástí návrhu opatření OP je i schválené DIO, dne 12.7.2018 pod č.j. KRPL -69570-1/ČJ2018-181106-03, DI Semily, které není zveřejněno na úřední desce, ale je možné se s ním
seznámit na MěÚ Turnov, odboru dopravním, ul. Skálova čp. 72, II. patro, č. dv. 305, 511 22
Turnov.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru

Obdrží a vyvěsí na úřední desce:
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Obec Příšovice
Obdrží:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

Str.2

