
MĚSTSKÝ ÚŘAD TANVALD
Odbor dopravy_

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSC 468 41

výrizuje: Tolmová/tel.: 483 369 6261724 362216
e-mail: itolarova@tanvald.cz

ROZIJODNUTI
Městsk} úřad Tanvald, odbor dopravy obdržel dne 9. srpna 2013 žádost obce Z|aá oleŠnice GČ 002626]5), se

sídlem Zlatá olešnice !72, 46s 47 ztáta olelnice o povolení úplné uzavírky a zvláŠtního uŽÍváni silnice IIV2905 8

v k.i. Zlaáolešnice semilská, v obci Zlatá Olešnice z důvodu poíádání sportovní akce - ,,SAGO REBIRTH OF

I{ELL DIRT VOL. 5" v k.ú. a obci tamtéž.

Městs§ý úřad Tanvald, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniění s9ráv_niúřad dle § 40 odst. 4 PÍsm. a)

zákona é. I3/l9g7 sb, o po"".rri"ďĚomunikacích, ve znéni pozdéjších předpisŮ (dále jen ,,ziikon o Pozemních
komunikacích.,) po přezkóumaní výše uvedené žádosti anazákladě předchozího souhlasu vlastníka komunikace

tj. Libereckého'ÉajÓ, se sídlem U jezu 642l2a, Liberec, zastoupeného Krajskou správou silnic Libereckého kraje

i.o.,..sídlemul.českéMládeže 632l32,Liberec(ěj.:TSSM4l|3/Zut|53-5552z17.7.2013)adotěenéhoorgánu
i,oÉi. Čn nr. - DI Jablonec nad Nisou (čj.: KRPL-etzlstČl-zo13-180406-10 z6.8.2013) dle § 24 a § 25 odst.

6 písm. e) zákonao pozemních komunikacích roáodl a

poyoIuje

L
úDlnou uzavírku

n.

silnice IIV29058 v úseku cca l00 m tJ. mezt obJetctv c.p. z>+ a c.p. zJ) v K.u. .álala \Jlg§IIrUg .)grrur§^a ulv

dolož"né sitou." - toffini"" pio konrání sportovní akce ,,SAGO REBIRTH OF HELL DIRT

VOL. 5" 6kolE na kolech).
odvolrání protíuzavircenemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákonao pozemních komunikacích.

Terrrrín konání akce: dne 17. §rpna 2013 (sobota) _ od 15:O0 - 18:00 hodin

Objízdná trasa:
_ bude vedena obousměrně po neuzavřené části silnice IIV29058 a přilehlých místních komunikacích.

Pro rozhodnutí platí následující podmínKv:
l. V době uruuffi bffiTd.ž*ó-,,Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci" Čj.:

uéúa3egs6;7ts ze dne I2.8.20I3 vydané Městským úřadem Tanvald, které je nedílnou souČástí

tohoto rozhodnutí. Dopravní znaěení musí být rozmístěno před zahájením sportovní akce v dolČeném

úseku silnice a po celóu udržováno v dobrém stavu. Po ukončení akce bude odstraněno a uvedeno do

původního stavu.
2. Do vozovky nebudou prováděny

poškozeny a po ukončení akce
odhozených předmětu.

3. pořadatá ,ujirtipo dobu akce dostatečně početnou, řádně poučenou a viditelně oznaěenou Pořadatelskou

službu. Ta bude zvláště v místech dopravně kolizních (tj. křižovatky před uzavírkou, u PříPadných
parkovacích ploch, z.akázaný ch zónách, přechody pro chodce apod, ),

4. bopravním ómezerrím silnice IlV29o5&nebudó narušen provoz pravidelné autobusové doPravY v dané

lokalitě.

žádné zásahy, komunikace, její součásti a příslušenství nesmí b;ýt

bude užívaný úsek silnice rtveden do řádného stavu a uklizen od
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5. Po celou dobu uzavírky bude umofoěn v případě nutnosti prujezd vozidel IZS (hasičského sboru a
zdravotrí záchranné služby).

6. Pořadatel zaji*i, v místě způsobem obvyklým, informovanost občanů o pořádání akce, uzavírce a
objíždkách.

7. Budou zajištěny parkovací možnosti, které budou mít vlastní dopravní režim a budou řádně připraveny a
označeny.

8. Případné stánky či jiné atrakce budou umístěny tak, aby jednotlivé prvky nezasahovaly do p,rofilu
komunikace, a nebo jinak neomezovaly bezpeěnost silniěního provozu.

9. Zodpovědnou osobou za organiz.ování, zabezpečení uzavírky a pruběh zvláštního užívání je pan Jiří
Černý, starosta obce, bytem ZtatáOlešnice 188, ZlatáO|ešnice, tel. 724257 132.

l0, Městslcý úřad Tanvald, odbor dopravy si vyhrazuje právo klást další podmínky, bude-li to vyžadovat
veřejný Ájem.

Úěastnígiíízení (,§ 27 odst, 1 písm. a\ a odst. 2 zákana č. 500/2004 Sb.. sprh,ní řád. ve mění pozdějších předpisů

- dále jen spróvní řód,l:
o žadatel- Obec ZlaáOtejnice, IČ 00262625,se sídlern ZlatáOtešnice l72,468 47 ZlatáOlešnice
o ástupce vlastníka dotčené komunikace - krajská správa silnic Lib. kraje p.o.,

se sídlem České mládeže 632l32,Liberec

odůvodnění:
Obec Zlaá Olešnice, v zastoupení svým starostou panem Jiřím Černým, jako spolupořadatel sportovní akce

,,SAGO REBIRTH OF I{ELL DIRT VOL. 5* (skoky na kolech), požÁdala dne 9. srpna 2013 pro zajištění
bezpečnosti všech účastníků této sportovní akce o povolení uz.avirky a zvláštního užívání silnice lru29058
v úseku qýše uvedeném a dle doložené situace.
Dle § 6 správního řádu, v souladu se ásadou rychlosti a procesní ekonomie, tímto oznamujeme druhému
účastníkovi řizeni,že správní řízení bylo v souladu s § 44 odst. 1 spnávního íáduzahájeno dnem podání žádosti tj.
9.8.2013. Vlastník dotěené komunikace tj. Liberecký kraj zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje
p.o., kterlý je po žadateli druhým účastníkem řueni, vydal předchozí souhlas vyjádřením čj.: TSSM4ll3lZulls3-
5552 ze dne 17.7.2013.
Žádostbyla v průběhu řízení doplněna o předchozí souhlas Policie Čn nr. - DI Jablonec nad Nisou (ěj.: KRPL-
68?35 ĚJ -20l 3- l 80406- 1 0 ze dne 6.8.20 1 3).
Městshý uřad Tanvald, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, po posouzení ádosti a na zikladé
qýše uvedených souhlasů neshledal důvody, které by bránily povolení tradiční kulturní akce dle § 24 a § 25 odst.

6 písm. e) zákona o pozemních komunikacích, a proto roáodl, jak ve výroku qýše uvedeno.

Poučení:
Proti tomuto roáodnutí může účastník řiznní podat odvolání dle ustanovení § 83 odst. l správního řádu, ve
kterém bude uvedeno vjakém rozsahu se rozhodnutínapadá a dále namítaný rozpor spnívními předpisy nebo
nesprávnost roáodnutí nebo řízení, jež mu předchrázelo a to ve lhůtě do l5-ti dnů ode dne jeho omámení ke
Krajskému úřadu Libereckého kraje, podráním učiněným u Městského úřadu Tanvald, odboru dopravy. Odvolání
jen proti odůvodnění roáodnutí je nepřípustné.
Odvolání proti uzavírce nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích.

karel l(uch
pověřen vedením odboru dopravy

Pověřen podpisem:
Bronislav kuřík

\
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Správní poplatek je stanoven dle pol. č. 36 písm. a) zákona ě. 63412004 §b., o správních poplatcích ve znění PozdějŠÍch

předpisů ve výši l00,- Kč.

PříIohá:--Tt nouení přechodné úpravy provozlt na PK čj.: MOÚflB698|DZlI3 ze dne 12.8.2013

ObecZ|aáO 468 47
460 06

J Nisou, ř. 28. října l0, Jablonec nad Nisou, 466 0I

Na vědomí
_ Haďčrrď záctvanrý sbor LK, územní odbor Jablonec n. N., Palackého 4680/9l (e-mail)

- Zdravotrtíácluanrtíslužba Semily, sťedisko Jablonec (ZZSTanvald) (e-mail)

- Dopravní zdravotní služba Nemocniění 15, Jablonec nad Nisou (e-mail)
_ spls

zlatá olešnice 1 Zlatá


