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OP ATŘENÍ OBECNÉ P OVAHY
MÍSTNÍ ÚP RAVA P ROVOZU NA NA P OZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný úřad ke stanovení místní úpravy provozu na
silnicích II. a III. třídy a místních 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 KSS LK p.o., č.j.
4/13/Ci/266 z 19.12.2013 o stanovení dopravního značení z důvodu omezení tonáže mostů, 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
místní úpravy provozu na silnici č. II/610, II/279, III/27917, III/27915, III/2797, III/28728
V K.Ú. PŘEPEŘE, PŘÍŠOVICE, OHRAZENICE, TURNOV A NA POZEM NÍ
KOM UNIKACI V PŘÍŠOVICÍCH
v tomto rozsahu:
1. Místní úprava provozu na silnici č. II/610 mezi obcemi Příšovice a Přepeře v místě mostů ev.č. 610-037
a ev.č. 610-038 na pozemcích p.č. 300/28 a p.p.č. 300/1 k.ú. Přepeře u Turnova bude umístěna v obou
směrech DZ č. B13(19t) a na výše uvedených pozemních komunikacích bude provedena dle
předloženého návrhu schválené grafické přílohy zpracované spol. JAP projekt s.r.o., č. zak. 13-063 a
předchozího písemného vyjádření Policie ČR OR DI Semily č.j.: KRPL – 84095/ČJ -2013-181106 ze
dne 6.2.2014 a Policie ČR OŘ Liberec č.j.: KRPL-96661-1-/ČJ2013-18050603 ze dne 4.11.2013.
2. Dopravní značení bude provedeno v souladu s TP 65 – Zásady pro dopravní značení na
komunikacích (II. vydání).

pozemních

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 KSS LK p.o., č.j. 4/13/Ci/266 z 19.12.2013, návrh opatření obecné povahy
týkající se omezení tonáže mostů na výše uvedených pozemních komunikací.
Změna konkrétně spočívá v umístění dopravního značení dle předloženého návrhu schválené
grafické přílohy zpracované spol. JAP projekt s.r.o., č. zak. 13-063. Tato úprava je odůvodněna zvýšením
bezpečnosti provozu v tomto prostoru.
Žádost včetně kompletního spisového materiálu byla po stanovenou domu připravena k
nahlédnutí na dopravním odboru MěÚ v Turnově v kanceláři č. 303. Po zákonem stanovenou dobu
nebyly k návrhu podány žádné námitky ani připomínky.

Poučení:
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.
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