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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI III/27911, II/279 A
NÁVAZNOST NA D10, OBEC PŘÍŠOVICE, 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 23.3.2020 KSS LK, p.o., České mládeže 632/32, 460
06, IČ: 70946078, kterou v řízení zastupuje Jan Maděra, Oblačná 266/11, 460 01 Liberec 1, IČ:
46034013 o stanovení dopravního značení z důvodu místní úpravy na pozemních komunikacích
v Příšovicích při akci „Úprava značení na sil. III/27911, II/279 a návaznost na D10“, dle předložené
situace
zveřejňuje záměr změny- obec Příšovice, k.ú. Příšovice
místní úpravy provozu akce „Úprava značení na sil. III/27911, II/279 a návaznost na D10“
takto:
-místní úprava na pozemních komunikacích v k.ú. Příšovice bude provedena dle předložené
projektové dokumentace
-dopravní značení a zařízení musí odpovídat zvláštním technickým předpisům především ČSN 01
8020, ČSN 36 560-1-1, ČSN 73 6021.
- přemístit autobusovou zastávku na nájezdové větvi MÚK Příšovice mimo tuto PK (nyní je
umístěna v hrubém rozporu z bezpečnosti a plynulosti provozu na této silnici).
- prověřit možnost realizace narovnání nájezdové větve (MÚK směr Praha)

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 23.3.2020 KSS LK, p.o., České mládeže 632/32, 460 06, IČ:
70946078, kterou v řízení zastupuje Jan Maděra, Oblačná 266/11, 460 01 Liberec 1, IČ: 46034013 o
stanovení dopravního značení z důvodu místní úpravy na pozemních komunikacích v Příšovicích
při akci „Úprava značení na sil. III/27911, II/279 a návaznost na D10“, dle předložené situace
Navržená změna má výrazně přispět k bezpečnosti a plynulosti provozu v Obci Příšovice.
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 DIO, ke kterému se písemně vyjádřilo dne 18.3.2020 KŘP
LK , odbor služby dopravní policie pod č.j. KRPL -19633-1/ČJ-2020-1800 DP-03, které
není zveřejněno na úřední desce, ale je možné se s ním seznámit na MěÚ Turnov, odboru
dopravním, ul. Skálova čp. 466, III. patro, č. dv. 323, 511 01 Turnov.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru

Obdrží a vyvěsí na úřední desce:
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
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