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V Tanvaldě dne 6. ěewna20l4

OZNÁVIBNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
oPATŘElú onBcNB povAHY

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Tanvald, odbor dopravy dle ustanov ení § I24 odst. 6'zákďna ó. 36tl20}0 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znéní pozdějších předpisů (dále jen
,,zákon o provozu"), pffslušný silniční správní úřad na úseku silnic II. a III. třídy a místních
komunikací obcí v obvodu rozšířené působnosti města Tanvald v souladu s ustanovením § 173 odst. 1

zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád"), na zákJadě
žádosti společnosti m3m s.r.o, IČ 27 4487 54, se sídlem Korunovačn í g82l2] , Praha 7 - Bubeneč, PSČ
170 00, která na základě plné moci zastupuje pana RNDr. Petra Turka, nar. I7.I.1965 apmí Radku
Turkovou, nar, 15.1.1974, oba bytem Bojasova I25Il79, Praha 8 - Kobylisy, PSČ 182 00 a po
předchozím vyjádření Policie Čn tr. - DI Jablonec nad Nisou ze dne 2T.II.20I3 vedené pod čj.:
KRPL-101521,1CJ-20I3-180406-06, tímto dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu

stanovuie
místní úpravu provozu - :užitím svislého dopravního znaóení a zařízení v obci ZIatá Olešnice
na silnici III/2886 aIIa29055 v k.ú. Lhotka uZlaté Olešnice, obciZlatá Olešnice

dle doložené projektové dokumentace stavby ,,Revitalizace zámeckého areálu Návarov - III. etapa",
schéma dopravního znaěení č.p. DSP 01 AST II4-A, stupeň DSP, z data II.20I3, zpracované
společností m3m s.r.o., IČ 27448154, se sídlem Korunovační 982127,Praha7,PsČ 170 0.

Důvod stanovení místní úpravy:
Po ukončení z;amýšlené realizace stavby ,,Revitalizace zámeckého areálu Návarov" se předpokládá
zvýšený rekreaění ruchu, tedy pohyb osob v blízkosti zámeckého areálu, a proto z důvodu zlepšení
bezpeěnosti v dané lokalitě bude osazeno nové svislé dopravní značení (dále SDZ), které omezí
rychlost projíždéjících vozidel z90 na 50 km/h, konkrétně SDZ č. IS 12a,,Obec" a č. IS 12b ,,Konec
obce" s doplněním č, IS 15a ,jlný název - NÁVAROV".

Technické provedení místní úpravy:
Po zhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě, projednání výše uvedeného
návrhu se zástupcem Obce ZIatá Olešnice a po předchozím písemném vyjádření Policie Čn rr. - nt
Jablonec nad Nisou (čj.: KRPL -rcI5nĚI-20I3-I80406-06 ze dne 29.IL2OL3) bude provedeno nové
dopravní značení.dle platné legislativy např. TP 65 (II. vydání a dalších příslušných norem - umístění
svislého dopravního znaéení (v reflexní úpravě) a zařízení takto,.

l. Situace č. 1 - silnice III/2886 v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obci ZIatá Olešnice:
o při silnici IIV2886 bude nově umístěno na samostatném sloupku obousměrně SDZ č. ffar4ň,!,|.?,!r,,

-,,Obec" a ě.IS l2b ,,Konec obce" - textZLATÁ Ot-BšNtCÉ, s tí-, žepod,Is l2; O,rOunÉu]="'-*"
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doplněno č. IS 15a ,,jiný název - NÁVAROV", a to na konci zástavby za hospodářským
vjezdem ve směru od Návarova do Vlastiboře (dle schéma SDZ),

Situace č. 2 - silnice III/29055 v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice, obci Zlattú Olešnice:
o při silnici IIV29055 bude nově umístěno na samostatném sloupku obousměrně SDZ ě. IS 12a

,,Obec" a č. IS 12b ,,Konec obce" - text ZLATA OLEŠNICE, s tím, že pod,IS 12a bude
doplněno č. IS 15a ,,jiný název - NÁVAROV", ato před křižovatkou se silnicí IIIJ2886 ve
směru od Lhotky do Návarova (dle schéma SDZ);

r při silnici IIV29055 bude nově umístěno na samostatném sloupku obousměrně SDZ č. IS 12a
,,Obec" a č. IS 12b ,,Konec obce" - text ZLAT^ OLEŠNICE, stím, že pod IS 12a bude
doplněno č. IS 15a ,,jiný název - NÁVAROV", ato před, začátkemzástavby zámeckého areáIu
(parkrD ve směru od Jesenného do Návarova (dle schéma SDZ).

Situace č. 3 - silnice III/29055 v k.ú. Lhotka u ZIaté Olešnice, obci Zlatá Olešnice:
V rámci výše uvedené úpravy SDZ je nutno následně upravit SDZpři silnici IIa290;55 při osadě
Lhotka, kde budou síávající SDZ č. IS 12a a IS 12b nově nahrazeny při obou vjezdech do osady
SDZ č. IS 12a s označením místní části č. IS 15a apřívyjezdu č. IS 12b:
o při silnici IIIJ29055 bude tedy nově. v místě stávajícího SDZ, umístěno na samostatném

sloupku obousměrně SDZ č. IS 12a ,,Obec" a č. IS 12b ,,Konec obce" - text ZLATA
OLESNICE, s tím, že pod IS 12a bude doplněno č. IS 15a ,,jiný ndzev - LHOTKA", a to
obousměrně vždy v místě stávajícího SDZ před zástavbou osady Lhotka (dle schéma SDZ).

Další podmínky:
1. V rámci této místní úpravy provozu bude užito doprar,ní značení a zařízení v zá|<7adním

provedení a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním píovozu, vyhlášky
Ministerstva dopravy a spojů ě. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na
pozemních komunikacích a úprava a íízení plovozu na pozemních komunikacích, ve znéní
pozdějších předpisů a bude splňovat zejména požadavky ČSN gN I2899-I ,,Stálé svislé
dopravní znaéení" adálepakpožadavky techniclcých podmínek TP 66 (II. vydání), TP 133 a
TP 119 a dalších příslušných technických norem,

2. Nové dopravní značení nebude v rozporu s původním značením, bude v provedení třídy P.'2.
3. Instalaci dopravního znaóení provede odborná osoba, a to dle výše uvedeného projektu a

tohoto stanovení.
4. DZ a zaíízení bude zaneseno do pasportu DZ příslušného vlastníka či správce dotčených

komunikací.
5. DZbude pravidelně kontrolováno a udržováno.

Odpovědná osoba:
- za umístění DZ na silnici IIV29055 a IW2886 v k.ú. Lhotka u Zlaté Olešnice - RNDr. Petr

Turek, nar. I7,I.1965 apaní Radka Turková, nar. 15.1.1974, oba bytem Bojasova I25I|I9,
Praha 8 - Kobylisy, PSČ 182 00.

odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na zákJadé žádosti RNDr. Peíra a Radky Turkových
v zastoupení oprávněnou osobou, zpracoval v souladu s § 172 odst. 1 správního íádu Návrh opatření
obecné povahy ke stanovení místní úpravy provozu ltžitím svislého dopravnfto znaěení a zařízení
v obci Zlatá Olešnice na silnici IIVZ886 a IIU29055 v k.ú. Lhotka u, Zlaté Olešnice, obci Zlatá
Olešnice dle doloženého návrhu tj. projektové dokumentace stavby ,,Revitalizace zámeckého areálu
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Návarov - III. etapa", schéma dopravního znaéení ě.p. DSP 01 AST II4-A, stupeň DSP, z data
11.2013, zpracované společností m3m s.r.o., IC 27448754, se sídlem Korunovační 982/27, Praha 7,
PSČ 170 00. K návrhu umístění DZ bylo připojeno písemné souhlasné vyjádíení Policie Čn nr. - Ot
Jablonec nad Nisou (č j. : KRPL -rcI 52I l U -2013 -180406-06 ze dne 29.1 I.20l3).

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené dopravními značkami, znichž
plynou pro účastnfty provozu odlišné povinnosti, než jaké by tito účastníci měli dle obecné úpravy
provozu na pozemních komunikacích se dle judikatury Nejvyššího správního soudu reallzlje formou
opatření obecné povahy podle ěásti šesté správního řádu. Městský úřad Tanvald, odbor dopravy vydal
v dané věci dne 4. dubna 2014 pod čj,: MěUT/O4gzzlzUI lOD-SHlToAIop Návrh opatření obecné
povahy, který byl dne 7. dubna 2014 vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Tanvald a dne 7.

dubna 2014 4a úřední desce Obecního úřadu Zlatá Olešnice s tím, že dotéené osoby byly tímto
vyzvány k podání případných připomínek nebo námitek. Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn
po dobu 15 dnů, kdy dotěené osoby mohly ve lhůtě 30 dnů od vyvěšení podat k návrhu opatření

K Nóvrhu opatření obecné povahy nebylv v zákonné lhůtě uplatnény žádné připomínky či námitky.

Po posouzení celé věci dospěl zdejší správní orgán k závéru, že vyďá toto opatření obecné povahy,
kterým bude stanovena místní úprava provozu na silnici IIV29055 a IIU2886 v k.ú. Lhotka u Zlaté
Olešnice, obciZlatá Olešnice a to z důvodů, které jsou výše uvedeny. Všechny zákonem požadované
podmínky pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci byly splněny.

Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá dle § 173 odst. 1 správního řádu účinnosti patnáctým dnem po dni
vyvěšení veřejné lyhlášky.

(otisk úředního r azítka)

karel l(uch
pověřen vedením odboru dopravy

Opatření obecné povahy je vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Tanvald a Obecnítro úřadu
Zlatá Olešrtice po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno *" .8-.ď.: *.{.r Sejmuto dne ...


