Městský úřad Turnov
odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: 481 366 111
e-mail: mu@turnov.cz
Adr.
ZIKUDA vodohospodářské stavby s.r.o., Nudvojovická 2103, 51101 Turnov, IČ: 28776976
Naše značka: OD/22/4794/vOD

Vyřizuje: Vaňátko t. 481 366 871

Turnov dne: 18.2.2022

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY 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 podle § 77 odst. 1, písmeno a), § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, v platném znění a podle
ustanovením § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na
základě vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, dopravního
inspektorátu Semily Č.j. KRPL-1444-1/ČJ-2022-181106-02 ze dne 11.2.2022
stanoví
přechodnou úpravu provozu na silnicí III/28729, III/28729a, III/28728 a místních
komunikacích v Ohrazenicích, při úplné uzavírce silnice III/28729 a III/28729a
v Ohrazenicích z důvodu rekonstrukce vodovodu, kanalizace a komunikace.
Termín provádění prací:
7.3.2022-8.11.2022
Dopravní značení bude realizováno dle přílohy, která se z důvodu velkého rozsahu
nezveřejňuje. S dokumentací dopravního opatření se lze seznámit po tel. dohodě na MěÚ
Turnov, odboru dopravním.

Odůvodnění:

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný úřad ke stanovení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích na základě projednání návrhu s orgánem Policie ČR,
Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Dl Semily posoudil danou situaci a stanovil
dopravní značení, jak je uvedeno výše.
Dopravní značení proveďte do:
Před zahájením akce

Odpovědná osoba nebo organizace za provádění stanovení:
pan Lukáš Taussig, stavbyvedoucí, tel. 725389043

Barevně i provedením musí značky odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č.
294/2015 Sb. Jako metodickou pomůcku je možno použít ČSN 01 8020 nebo publikaci CDV
Brno, TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích.
Velikost dopravních značek:
Základní.
Provedení dopravních značek:
přechodné + reflexní.
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). S návrhem opatření se
lze seznámit na MěÚ Turnov, odbor dopravní v úředních hodinách.
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.

vedoucí dopravního odboru

Obdrží:

ZIKUDA vodohospodářské stavby s.r.o., Nudvojovická 2103, 51101 Turnov, IČ: 28776976
Obecní úřad Ohrazenice ke zveřejnění na úřední desce

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Zveřejněno dne:

Sejmuto dne:

