
MĚSTSKÝ ÚŘAD TANVALD
Odbor dopravy

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41
č.j.: MěUT/12304112305/201110D-SH/To V Tanvaldě dne 14. června 2011
vyřizuje: Tolarováltel.: 483 369 626/724362216
e-mail: itolarova@tanvald.cz

Obec Zlatá Olešnice
Zlatá Olešnice 172
46847 Zlatá Olešnice

Návrh opatření obecné povahy
pro

stanovení místní úpravy provozu

Městský úřad Tanvald, odbor dopravy dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
provozu"), příslušný silniční správní úřad na úseku silnic II. a III. třídy a místních komunikací v obvodu
rozšířené působnosti města Tanvald v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona Č. 50012004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád")

zveřejňuje záměr k místní úpravě provozu dopravním značením

na místních komunikacích - umístěných na ppč. 1613/4 a ppč. 1586/1 v k.ú. Zlatá Olešnice Semilská, obec
Zlatá Olešnice

aj na místní komunikaci umístěné na ppč. 1613/4 za křižovatkou se silnicí IIII29060 umístit vpravo
na samostatném sloupku dopravní značku (dále jen "DZ") IPIOa "Slepá pozemní komunikace" a
v souvislosti s touto DZ umístit oboustranně na silnici IIII29060 DZ IPIOb "Návěst před slepou
pozemní komunikací ":

b) na místní komunikaci umístěné na ppč. 1586/1 za křižovatkou se silnicí IW29058 umístit vpravo
na samostatném sloupku dopravní značku (dále jen "DZ") IPIOa "Slepá pozemní komunikace" a
v souvislosti s touto DZ umístit oboustranně na silnici llIl29058 DZ IPIOb "Návěst před slepou
pozemní komunikací ":

Důvod stanovení místní úpravy provozu:
Záměr pro' umístění výše uvedeného dopravního značení byl zpracován na základě podnětu občanů
bydlících v uvedených lokalitách, kdy jsou do těchto "slepých" komunikací často riaváděni účastníci
silničního provozu navigacemi a tvoří se tak problematické dopravní situace.

V souladu s § 172 odst. 4 a 5 správního řádu mohou oprávněné osoby podat k návrhu opatření připomínky
nebo námitky v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce.

Odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti Obce Zlatá 01ešnice, ze dne 27. května 2011,
předkládá v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu návrh opatření obecné povahy ke stanovení místní
úpravy provozu na místních komunikacích umístěných na ppč. 1613/4 a ppč. 1586/1 v k.ú. Zlatá Olešnice
Semilská, obci Zlatá 01ešnice.
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Výše uvedený záměr na umístění dopravního značení byl konzultován s Policií ČR k.ř. - DI Jablonec nad
Nisou (č.j.: KRPL-26886/ČJ-2011-180406 ze dne 9.6.2011).

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky
v termínu do 30 dnů od zveřejnění.

MÉ3TSKÝ ÚRA.D TA.NV/U.o
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Karel Kuch
pověřen vedením odboru dopravy
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Návrh opatření veřejné povahy je vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Tanvald a Obecního úřadu Zlatá
Olešnice po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne .1t.~.:~/1. . Sejmuto dne .

Obdrží:
.1. Obec Zlatá Olešnice, Zlatá Olešnice 172, Zlatá Olešnice, 468 47
'2. Policie č-R:k.ř . .: DIJabióne~ nad Nlsou . '.-.. ~ ."'-" .. ,... ~.,-


