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Vyřizuje: Vaňátko t. 481 366 871

Turnov dne: 26.7.2021

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA SILNICI
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 Policejního prezidia České republiky, Ředitelství služby dopravní policie Č.j.
PPR-24359-1/ČJ-2021-990440 ze dne 7.7.2021
stanoví
přechodnou úpravu provozu na silnici II/2791, III/2792, II/279 a II/610 z důvodu konání
akce cyklistického závodu "Cena pivovaru Svijany“ v termínu dne 1.8.2021 od 10:00 hodin
do 13:00 hodin takto:
Průběh závodu bude zajištěn dvěma doprovodnými vozidly na straně žadatele vybavenými
výstražným světlem oranžové barvy, které bude za jízdy v činnosti. Jedno vozidlo pojede
v čele závodu a druhé bude závod uzavírat. Toto bude označeno nápisem „KONEC
ZÁVODU“. Organizátor zajistí v nepřehledných obloucích komunikací pořadatelskou
službu v reflexním oblečení, která bude upozorňovat řidiče projíždějících vozidel na možné
nebezpečí (pokyn na zpomalení kýváním paží nahoru a dolů).
Rozmístění dopravního značení bude realizováno dle schváleného návrhu, který se
z důvodu velkého rozsahu nezveřejňuje. Návrh značení zašle správní orgán na vyžádání
elektronickou poštou nebo se s ním lze seznámit na MěÚ Turnov, odbor dopravní, Skálova
466, 51101 Turnov.
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,
Policejním prezidiem 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:
Ing. Václav Bradna, za pořadatele KCL KOOPERATIVA – SVIJANY, tel. 724488525
Barevně i provedením musí značky odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001
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.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru

Na vědomí:
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