
MĚSTSKÝ ÚŘAD TANVALD
Odbor dopravy

Ta^nvald, psČ 468 4lKrkonošská ul. 350,

;ililř Taarová/tel.: 483 369 626X724 362216
e-mail: ilolarova@tanvald.cz

oZNÁvtBIlí VEŘEJNOU vYHLÁšrou
Návrh opatření obecné povahy 

_

pro stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

MěstskýúřadTanval4odbordopravydle.ustanovení§l24odst.6zákonaé.36112000Sb.,oprovozu
na pozemních t o-uoiúci,.tr a ó zrrrěnácr, iltt""y"n ákonů_, ve anění pozdějších předpisr!. (dále jen

,,zfl{on o provozu"), příslušný ,ilp"ť,|rauJ',nrun_na úseku silnió iL a IIL tffdy a\místních

komunikací obcí v ouvóďu rozšíňené pusouiosti města Tanvald v souladu s ustanovením § 172 odst' 1

ákona ě. 500/2004 Sb., sp,rávní řád, ve 
^ě"í;."dějších 

předpisŮ (dáte jen ,,správní řáď') na zákla'di

žádosti spoleěnosti ,ji ,l..je ziutls+só sidtem KÓrunonacni g8Žn7,Pratra 7 - BubeneČ' PSC

l70 00, která na zrákladě plné moci 
^rqnu:" 

n;; *^q petra Turka, nar, 17,1,1965 a paní Radku

Turkovou, nar. 15.1.1974, ob_u bytem BďirJ;irr_,1l.n, praha 8 _ Kobylisy, pSč l82 00 a po

;ĚJ"h"Á vyjádření policie čn rr._ DI Jablonec nad Nisou

zveřejňuje zámér k místní úpravě provozu

_ lňitímsvislého dopravního znaéení a zŇízenív obci Desná na silnici IIV2886 aÍI]l29055

v k.ú. Lhotka a Zlite Olešnice, obci Zlaá Olešnice

dle doložpné projektové dokumentace stavby ,,Revitrůizace zámeckého areálu Návarov _ IILetapď"

schéma dopravniho árrnr ě.p. DSP ot Ásr ll4_A, stupeň DSP, z data t_t2}t3, zpracované

společností msm s,..o-.]ř-ňuáis+,se sídlem Korunovačniý8zlzl,praha7,pSC 170 0,

I}ůvod nrÉwhu stanovení místní úpravy:

Po ukončení zamýsreŇ realizace ionbv ,,Revitalizace {rre9kého areálu Návarcv" se pfudpokládrá

zvýšený rekreační ^Á* 
ledy pohyb oioí, urrr.osti ámeckého ateálu, a proto z důvodu zlepšení

bezpeěnosti v dané rái*rit!l"ii*ňoo 9.*"J """crro 
svislébo doPravnlho zrraČenÍ-(dále SDZ)' které

omezí rychlost projíždějících vozidď , qo ou 5o krn/lt, kontrétnc šoz č. § 12a ,,obeď, a č, § 12b

,,Konec obce" s Ooprnc,inn e. § lSa,jiný název -NÁVARov",

Technické provedení návrhu mí§tní úpravy: _ 
]

po áodnocení celkové dopravně uezpeono"str situace vdané lokalitě, projednárú výŠe uvedeného

náwhu se zástupcem ou""'auta oresnice n po-pĚocnozím písemném uy5aar,nipolicie čn, r,r, _ pt

Jablonec nad Nisoutrj]ř-1tlróiiiiřu-ioti-ts04o*Oíze dne 29.1i2ol3) je navrŽeno doPravní

značení provedeno dle platné lepsrativy např, TP q: GL _:ydáíli 
a dalších příslušných norem _

umístění svislého oo|ran'nno,ouĚoi 1v iefleiní úpravě) a zŇízenl, takto:

1. Situace č. 1 _ silnice III/2886 v k.ú. Lhotlcn u Zbé olešnice, obciT,I,ďó olďnice:

. pň silnici nvzggo bude nově o_rrie"o na samostatslém sloupku obousměrně sDZ ě, Is 128

,,obecu. a n ,o ,,ffi, ,i"r;-_t"*ia_erl oLEšŇc* s tím, že pod IS l2a bude

doplněno elň is" ,,ilny rrarrr-_ xlienoV", lto na konci ástavby za hosnodffiryr*

vjezdem u"-raea oa Ňevrrova do Vlastiboře (dle schéma sDZ). 
",nn".^",*,o,o,,*,*cl,|=KaEl KUó
ec2
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2.

a

Situace č 2 - silnice III/29055 v k.ú. Lhotka u Ztaté Olešnice, obci Zlatá Olešnice:

o při silnici xllzgossbude nově umístěno na samostatném sloupku obousměrně SDZ č, IS 12a
^,,obec,, a ě. IS 12b ,,Koncc clbce" _ text n AT^ 6LEšNICE, stím, že pod IS 12a bude

áoplněno č. § 15a ,,jtný ruázev _ NÁvARoV", ato před Kižovatkou se silnicí IIV2886 ve

,*ě- od Lhotky do Návarova (dle schéma SDZ);
o při silnici m/29b55 bude nově umístěno na §amostatném sloupku obousměrně sDZ é,IS 12a

,,obec,, a č. I§ 12b ,,Konec obce, _ text n_AT^ 9LEšNICE, stím, že pod IS 12abude

áoplněno e. rs rsa ,; iii *"u _ NÁvARoV", ato předzaéátkem zástavby zámeckého areálu

(partu) ve směru od jesenného do Návarova (dle schéma SDZ),

Situace č. 3 - silnice III/2%55 v k.ú. Lhotlu u Ztaré olešnice, obci Zlúó olešnice: J
V rámci výše uvedeŇ ,ip.urry SDZ je nutno ni{sledně upravit SDZ při silnici IIV29055 při osadě

Lhotka kcle budou Úu4rci'soz e. n 12a a § l2b nově nahrazeny při obou vjezdech do osady

SDZ č. IS l2a s oznaěenim místní části č. IS 15a a při výjezdu ě. IS 12b:

o při silnici m]29055 bude tedy nově. v místě stávajícího SDZ, umístěno na samostatném

sloupku obousměrně SDZ č. is rz" ,,obec" a e. is rzn ,,Konec obce" _ text n,ATÁ'

óLÉšŇrcB, .,í,,', že pod IS l2a bude doplněno č. IS 15a ,,jirry náryv _ LHqTKA", a to

obousměrně vzaýv místě stávaj ícího SDZpied zástavbou osady Lhotka (dle schéma SDZ);

3.

odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti pana RNDr, Petra Turka a paní Radky

Turkové, v zí§toupení oprávněnou osobou a po |r"a"r,ozím vyjádření Policie Čt k,ř- DI Jablonec

nad Nisou předkládá tímio v souladu s § 172 Óa.i. r správního řádu náwh opaření obecné povahy ke

stanovení místní 6pruu|-prouozu užitím-svislého dopravnfto znaěení a zaíízsní na silnicích IIV2886 a

IIV29055 v k.ú. Lhotk a u Zlaté Olešnice, obci áatá olešnice Desná dle doloženého projektové

dokumentace stavby ,,Revitalizace zímeckého areiálu Návarov _ IIL etapa", Schéma^ dopravního

značení ě.p. DSp 0l A'šT l l4_A, stupeň DSp, z data 11.2013, zpracované společností m3m s,r,o,, IC

27448754, se sídlem Korunovačni igztz7, praha 7, pSč 170 0 a po p_rojednání^jeho úpravy se

ffi*fr ňh.1" ÓR k.ř. _ DI Jablonec nud Ni*oo (ěj.: KRpL-10I52I!ČJ-2013-180406-06 ze dne

29.I1.2013).

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem_vlastnického práva

mohou být opatňeníÁ"ou""oá povahy pffmo dotčeni, mohou podat písemné pdůvodněné ruímitrc:\,

ostatní osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčenyl. Toho: uplatnit písemné

připomínlql. vsodaáu,s s íz) odst.4 a s správnítrojád_" mohou oprávněné osoby podat knávrhu

opatření pňpomínky neuo n,tmittry v termínu áo 30lnů.pdp dqe zveřeinění na úřední desce, přičemž

an",o ,nór"lnění návrhu je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce,

(otisk úředního razítka)

karel kuch
pověřen vedením odboru dopravy



Náv,ů opafibd ob6onÉPovahí.jeŤJťšopnaúřEatní &§cěMěštBkého ifihduTffivsldaob€ailího

úřadu Ziatá Olešnice po dobu 15 dnů,

Obdrff (datovou ****,k"nl*
1. m3m s.r.o, roruoóvaeníg82t27,Praha7 _ Bubeneč, PsC 170 00 _ zmocněnec

2. ObecZlatáOlešnice
3. Krajská_spnáva silnic LK, české mládeže 632132,460 06 Liberec

4. Policie CR k.ř. _ DI Jablonec nad Nisou , ú.28. ííjna 70, Jablonec nad Nisou, 466 01

Sejmuto dne . ...
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