Městský úřad Turnov
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888
e-mail: j.pelc@mu.turnov.cz

Naše značka: OD/18/20345a/KOM/OOP

Vyřizuje: Pelc t. 481 366 876

V Turnově: 27.8.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný úřad ke stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových
komunikacích podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších
zákonů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti ze dne 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 v souladu s ustanovením § 173
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
zveřejňuje opatření obecné povahy týkající se
místní úpravy provozu v Příšovicích na MÍSTNÍ KOMUNIKACI
PŘÍŠOVICE – P.P.Č. 911/1 A P.P.Č. 911/2, K.Ú. PŘÍŠOVICE
v tomto rozsahu a stanovuje :

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.

Na výše uvedených pozemních komunikacích bude provedena dle předloženého návrhu schválené
grafické přílohy zpracované žadatelem a předchozího písemného vyjádření ze dne 12.7.2018 pod
č.j. KRPL -69570-1/ČJ-2018-181106-03, Policie ČR OR DI Semily.
Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na
pozemních komunikacích (II. vydání).
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 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, návrh opatření obecné povahy týkající se změny DZ na výše

uvedených pozemních komunikací.
Tato úprava místního provozu na pozemní komunikaci v obci byla odůvodněna zvýšením
bezpečnosti silničního provozu v obci.
Na základě výše uvedeného doručil odbor dopravní veřejnou vyhláškou návrh opatření
obecné povahy pro stanovení dopravního opatření pod čj.: OD/18/20345/KOM ze dne 16.7.2018 a
vyzval dotčené osoby, aby k návrhu opatření obecné povahy podávaly připomínky nebo námitky
nejpozději do 30 dnů ode dne zveřejnění návrhu opatření. Ve stanovené lhůtě odbor dopravní
neobdržel žádnou připomínku nebo námitku. Vzhledem k tomu stanovil odbor dopravní místní
úpravu provozu na PK tak, jak je výše tohoto opatření uvedeno.
Dopravní značení proveďte do:
Po nabytí účinnosti opatření obecné povahy
Odpovědná osoba nebo organizace za provádění stanovení:
Obec Příšovice , zastoupená starostou ing. Fr. Drbohlavem.
- Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní
informace musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým
předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 36 5601-1 a ČSN 73 6021.
- Jako metodickou pomůcku je možno použít publikaci CDV Brno, TP 66 Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích.
- Osoba vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou
pozemní komunikace nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jsou-li tyto
činnosti vykonávány při zachování provozu na dotčené části pozemní komunikace, musí mít na sobě
oblečen výstražný oděv viz § 20 vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích.

Velikost dopravních značek:
Základní.
Provedení dopravních značek:
trvalé + reflexní.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky
( ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu ).
Podle ustanovení § 173 odst. 2 správního řádu není proti opatření obecné povahy možné podat
opravný prostředek. V souladu s ustanovením § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření
obecné povahy s právními předpisy posoudit v přezkumném řízení.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Zveřejněno dne:
Na úřední desce vyvěsí:
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Obec Příšovice

Sejmuto dne:

