Městský úřad Turnov
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: 481 366 876 fax.: 481 366 888
e-mail: j.pelc@mu.turnov.cz
Naše značka: OD/18/3737/KOM/OOP

Vyřizuje: Pelc t. 481 366 876

V Turnově: 1.2.2018

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný úřad ke stanovení místní úpravy a přechodné
provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových
komunikací podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění
pozdějších zákonů (dále jen „zákon o provozu“), na základě žádosti, kterou podala dne
17.1.2018 org. Turnovské památky a cestovní ruch p.o. Města Turnov, 5. května 26, 511 01
Turnov o stanovení dopravního značení z důvodu pořádání sportovní akce
„ Český ráj dětem – pěší pochod Turnov, Přepeře, Modřišice, Turnov “ dle předložené
situace.
v termínu sobota 28.4.2018 od 07:30 hod. do 17:00 hod.
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“) a ust. § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích
zveřejňuje opatření obecné povahy týkající se přechodné úpravy provozu
a stanovuje přechodnou úpravu provozu
-Umístit DZ dle předložené situace
( 6 x DZ č. A12a, E13, B20a)
Změna organizace dopravy v souladu s předchozím písemným vyjádřením PČR, Krajským
ředitelstvím policie Libereckého kraje, územním odborem vnější služby Semily, dopravním
inspektorátem Semily, čj.: KRPL-7205-1/ČJ-2018-181106-10 ze dne 29.1.2018.
Dopravní značení bude provedeno dle TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení
na pozemních komunikacích a firmou oprávněnou k této činnosti.
Dopravní značení proveďte do: Před zahájením akce
Odpovědná osoba nebo organizace za provádění stanovení:
Ing. Eliška Gruberová, ředitelka organizace tel. 737 204 262.
Barevně i provedením musí značky odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a
spojů č. 30/2001 Sb. Jako metodickou pomůcku je možno použít ČSN 01 8020 nebo publikaci
CDV Brno,TP 66 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
Velikost dopravních značek:
Základní.
Provedení dopravních značek:
přechodné + reflexní.

Odůvodnění:
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona o
provozu na pozemních komunikacích ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích, obdržel dne 17.1.2018 žádost, kterou podala
org. Turnovské památky a cestovní ruch p.o. Města Turnov, 5. května 26, 511 01 Turnov o
stanovení dopravního značení z důvodu pořádání sportovní akce
„ Český ráj dětem – pěší pochod Turnov, Přepeře, Modřišice, Turnov “ dle předložené
situace.
Označení přechodné úpravy provozu na silnicích č. II/610 Přepeře, III/29715 Modřišice,
III/27920 ul. Sobotecká bude DZ umístěno dle přílohy. Změna organizace dopravy a to v souladu
s předchozím písemným vyjádřením PČR, Krajským ředitelstvím policie Libereckého kraje,
územním odborem vnější služby Semily, dopravním inspektorátem Semily, čj.: KRPL-7205 -1/ČJ2018-181106-10 ze dne 29.1.2018.
Tato změna přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci bude
v termínu 28.4.2018 od 7:30 hod. do 17:00 hod.
Vzhledem k výše uvedenému stanovil odbor dopravní přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích tak, jak je výše tohoto opatření uvedeno.
Poučení:
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky ( ustanovení §
77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ). 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 nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Zveřejněno dne:

Obdrží a vyvěsí na úřední desce:
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Obec Přepeře
Obec Modřišice

Sejmuto dne:

