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

Naše značka: OD/20/25983/KOM/OOP

Vyřizuje: Kobylková t. 481 366 869

V Turnově: 26.08.2020

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ
KOMUNIKACI
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 17.08.2020, kterou podala spol. Opravy poklopů s. r. o., U
elektrárny 474, 333 01 Stod, IČ: 07154976 o stanovení přechodné úpravy provozu na části ul.
Bezručova, Sobotecká, Fučíkova a Husova v obci Turnov, k. ú. Turnov a v Přepeřích z důvodu opravy

kanalizačních poklopů
v termínu

20.09.2020 – 29.09.2020

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 záměr přechodné úpravy provozu v tomto rozsahu: v ul. Husova u Žluté Ponorky a č. p.
559, v ul. Bezručova č. p. 185, 235, 1397 a křižovatka ulic Bezručova a Pekařova a Brigádnická, v ul.
Fučíkova č. p. 1371, 1243 a pod podjezdem R/35, v ul. Sobotecká u č. p. 225 a v Přepeřích č. p. 209
a stanovuje
přechodnou úpravu provozu na části ul. Bezručova, Sobotecká, Fučíkova a Husova v obci Turnov, k. ú.
Turnov a v Přepeřích, v úseku dle předložené situace, z důvodu opravy kanalizačních poklopů v termínu
viz výše v souladu s ustanovením § 77 odst. 3, kdy se k návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na
silnici ( viz příloha návrhu ) po projednání vyjádřil dotčený orgán PČR, Krajské ředitelství policie
Libereckého kraje, územní odbor vnější služby Semily, dopravní inspektorát dne 24.08.2020 pod čj.: KRPL70247-01/ČJ-2020-181106-02.
Dopravní značení bude provedeno dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích (II. vydání) – B20a (30) + A15; Z4, Z2, Z1 + C4a
Pokud dojde k zúžení vozovky do jednoho jízdního pruhu, bude použito označení pracovního místa dle
schématu B/5.1 dle TP 66 nebo schéma č. B1 dle TP 66.
Na vytížených úsecích komunikací budou opravy prováděny ve večerních hodinách nebo mimo dopravní
špičku.
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,
místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích, obdržel žádost dne 17.08.2020,
kterou podala spol. Opravy poklopů s. r. o., U elektrárny 474, 333 01 Stod, IČ: 07154976 o stanovení
přechodné úpravy provozu na části ul. Bezručova, Sobotecká, Fučíkova a Husova v obci Turnov, k. ú.
Turnov a v Přepeřích z důvodu opravy kanalizačních poklopů, v úseku dle předložené situace.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 3 se k návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na silnici (viz příloha návrhu) po

projednání vyjádřil dotčený orgán PČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor vnější služby
Liberec, dopravní inspektorát dne 24.08.2020 pod čj.: KRPL-70247-01/ČJ-2020-181106-02.
.
Vzhledem k výše uvedenému stanovil odbor dopravní přechodnou úpravu provozu na části silnice tak, jak je výše tohoto
opatření uvedeno.
Dopravní značení proveďte do:
Včas před zahájením akce

Odpovědná osoba nebo organizace za provádění stanovení: Petr Hlaváček, tel.: 722 088 800.
- 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:
přechodné + reflexní.
Součástí opatření OP je i schválené DIO, které vzhledem k svému rozsahu není zveřejněno na úřední desce, ale je
možné se s ním seznámit na MěÚ Turnov, odboru dopravním, ul. Skálova čp. 466, III. patro, 511 22 Turnov.
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:

Sejmuto dne:

Na úřední desce vyvěsí:
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
Obec Přepeře

Obdrží po nabytí účinnosti:
Opravy poklopů s. r. o., U elektrárny 474, 333 01 Stod
PČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor vnější služby Semily, dopravní inspektorát

