MĚSTSKÝ

ÚŘAD

TANVALD

Odbor dopravy
Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41
sp.zn.: MěÚT/18751/2022/OD-SH/La
čj.: MěÚT/18786/2022/DZ/La

V Tanvaldě dne 28. července 2022

vyřizuje: Bc. Lamačová/tel.: 483 369 629
e-mail: llamacova@tanvald.cz

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o provozu“), příslušný silniční správní úřad na úseku silnic II., III. třídy, místních komunikací
a veřejně přístupných účelových komunikací 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 základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (IČ 24729035), se sídlem Teplická
874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02 v zastoupení na základě plné moci společností ELIPROM
spol. s r.o., IČ 48264237, se sídlem Legií 317/19, Liberec, PSČ 460 14, podané u zdejšího silničního
správního úřadu dne 28. července 2022, dále pak po projednání s Policii ČR – DI Jablonec nad Nisou
(KRPL-73203/ČJ-2022-180406-02 ze dne 21.7.2022) a se souhlasem správce komunikace Krajské
správy silnic LK (č.j.: KSSLK/6672/2020 ze dne 10.9.2020), tímto dle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5
zákona o provozu

stanovuje
přechodnou úpravu provozu - užitím přenosných svislých dopravních značek na
silnici III/29022 (ppč. 2452/8), silnici III/29045 (ppč. 2578) a místních komunikacích (ppč. 2451/8
a ppč. 319/4) v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách
dle doloženého návrhu dopravně inženýrského opatření („DIO“) zhotovitele.
Termín přechodné úpravy:

: od 8. srpna 2022 do 25. října 2022

Důvod stanovení přechodné úpravy:
Důvodem je realizace stavby, spočívající v umístění kabelizace VN včetně DTS a ROI. Trasa
vedení výše uvedené inženýrské sítě - kabelizace VN včetně DTS a ROI bude provedena dle předložené
projektové situace stavby „JN-Albrechtice-Kabelizace VN VČ DTS+ROI“, situace č. IE-12-4006372,
zpracované panem Miloslavem Kalců, Projekce elektro VN+NN, IČ: 10234845, se sídlem Hůrka 1054,
278 01 Kralupy nad Vltavou, s datem 06/2019 a toto umístění bude odpovídat příslušným ČSN.
Technické provedení návrhu:
Po vyhodnocení celkové dopravně bezpečnostní situace a po předchozím vyjádření Policie ČR
– DI Jablonec nad Nisou ze dne 21.7.2022, bude dopravní značení provedeno dle platné legislativy,
příslušných TP a legislativních ČSN, především v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích a v souladu s TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“ (II. vydání) a dále pak bude zajištěna bezpečnost všech účastníků provozu v dané
lokalitě.

1

Situace v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách:
Dopravní omezení silnice III/29022 (ppč. 2452/8), silnice III/29045 (ppč. 2578) a na místních
komunikacích (ppč. 2451/8 a ppč. 319/4) na území obce Albrechtice v Jizerských horách dle přiložené
situace bude provedeno dopravním značením (dále jen DZ) dle TP 66 (II. vydání) - schéma č. B/6, které
je odsouhlaseno Policií ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou
Další podmínky:
1. V rámci této přechodné úpravy provozu bude užito dopravní značení a zařízení v základním
provedení a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky
Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů.
2. Dopravní značky, odporující této úpravě, budou odstraněny, vyměněny nebo zakryty. Označení
dopravními značkami a dopravními zařízeními zabezpečuje žadatel a zodpovídá za stav tohoto
značení po celou dobu provádění prací.
3. Stání je nutné vyklidit za pomocí DZ B28 + E8c (parkoviště, odstavné plochy).
4. Při použití schéma B/6 a absenci chodníku ponechat 2,75 + 1,0 m minimální pro průchod pěších.
5. Naplánovat kratší úseky B/6 pro bezpečný pohyb pěších a osobních aut.
6. Po ukončení prací bude přechodně instalované dopravní značení ihned odstraněno a uvedeno
do původního stavu.
7. Pracovníci pohybující se na vozovce jsou povinni užívat reflexní vesty schváleného typu.
8. DZ bude pravidelně kontrolováno a udržováno.
Odpovědná osoba za umístění DZ:
- je společnost ELIPROM spol. s r.o., IČ 48264237, se sídlem Legií 317/19, Liberec, PSČ 460
14 – kontaktní osoba pan Pavel Zapadlo, Legií 317/19, 460 01 Liberec, tel. 603 456 493,
eliprom@eliprom.cz.
Odůvodnění:
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (IČ
24729035), se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV - Podmokly, PSČ 405 02 v zastoupení na základě plné
moci, po posouzení celé věci a projednání se zástupcem Policie ČR – DI Jablonec nad Nisou dospěl
k závěru, že vydá opatření obecné povahy, kterým bude stanovena přechodná úprava provozu na
komunikacích v k.ú. a obci Albrechtice v Jizerských horách v době provádění stavebních prací
spočívajících v umístění nového zemního kabelového vedení NN v rámci akce „IE-12-4006372 JNAlbrechtice-Kabelizace VN VČ DTS+ROI“ pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v dané
lokalitě.
Poučení:
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá dle § 77 odst. 5 zákona o provozu účinnosti pátým dnem po
vyvěšení veřejné vyhlášky.

Karel Kuch
vedoucí odboru dopravy
(otisk úředního razítka)
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Příloha
- DIO s vyjádřením Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou

Opatření obecné povahy je vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Tanvald a Obecního úřadu
Albrechtice v Jizerských horách po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ………………………

Sejmuto dne …………………………

Obdrží :
Žadatel (datovou schránkou):
- ELIPROM spol. s r.o., Legií 317/19, Liberec, PSČ 460 14
Dotčené orgány (datovou schránkou):
- Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou, tř. 28. října 10, Jablonec nad Nisou
Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce (datovou schránkou):
- Městský úřad Tanvald, Palackého 359, 468 41 Tanvald
- Obecní úřad Albrechtice v Jizerských horách, 468 43 Albrechtice v Jizerských horách 226
Na vědomí:
- spis
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