MĚSTSKÝ

ÚŘAD

TANVALD

odbor dopravy

Krkonošská ul. 350, Tanvald, PSČ 468 41
sp.zn.: MěÚT/13572/2017/OD-SH/Fa
čj.: MěÚT/13581/2017/OD-SH/Fa

V Tanvaldě dne 10.8.2017

vyřizuje: Fajfrová/tel.: 483 369 629
e-mail: lfajfrova@tanvald.cz

ROZHODNUTÍ
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy obdržel dne 10.8.2017 žádost pana Petra Pavláta, nar.
13.2.1964, bytem Mála Skála 184 468 22 Železný Brod o povolení uzavírky a zvláštního užívání
silnice III/28746 (ppč. 466/1) v k.ú. a v obci Plavy, a to na akci „ Jízdní zkoušky – test soutěžního
vozu“ ve směru Plavy - Zásada na silnici III/28746 v úseku předmětné silnici od objektu č.e. 303
k ppč. 659 (konec k.ú. Plavy) o celkové délce cca 500 m, dle přiložené situace.
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad dle
§ 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) po přezkoumání výše uvedené žádosti a na základě
předchozího souhlasu vlastníka dotčené komunikace tj. Libereckého kraje, se sídlem U Jezu 642/2a,
Liberec, zastoupeného Krajskou správou silnic Libereckého kraje p.o., se sídlem České Mládeže
632/32, Liberec (č.j.: KSSLK/6207/2017 ze dne 10.8.2017) a dotčeného orgánu Policie ČR k.ř. - DI
Jablonec n.N. (č.j.: KRPL-78153/ČJ-2017-180406-10 ze dne 9.8.2017) dle § 24 a § 25 odst. 6 písm. c)
bod 3. zákona o pozemních komunikacích rozhodl a
povoluje
úplnou uzavírku a zvláštní užívání silnice III/28746 (ppč. 466/1)
z důvodu zkoušky soutěžního vozu
Uzavírka bude v termínu: od 17.8.2017 – 8.00 hodin do 17.8.2017 – 15.00 hodin
Objízdná trasa:
- bude vedena nejkratší možnou trasou po přilehlých komunikacích v součinnosti s
pořadatelskou službou v místě uzavírky,
- úplná uzavírka bude probíhat krátkodobě, vždy po 15 minutách bude silnice uvolněna pro
veřejnou dopravu
Pro rozhodnutí platí následující podmínky:
1) Před zahájením akce budou osazeny DZ na komunikacích dle „Stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemní komunikaci“ vydané Městským úřadem Tanvald pod č.j.:
MěÚT/13573/2017/OD-SH/Fa ze dne 10.8.2017, které je nedílnou součástí tohoto
rozhodnutí. Dopravní značení musí být rozmístěno před zahájením prací v dotčeném úseku
komunikace a po celou dobu stavby udržováno v dobrém stavu. Po ukončení akce bude ihned
odstraněno.
2) Žadatel se bude řídit podmínkami, které mu ve svém vyjádření stanovil vlastník silnic II. a III.
třídy tj. Krajská správa silnic LK, IČ 70946078, č.j. KSSLK/6207/2017 ze dne 10.8.2017 :
 Při akci nebude poškozen silniční majetek, nebude ohrožena bezpečnost osob
pohybujících se ve zmíněném úseku.
 Dopravní značení bude osazeno dle předloženého DIO, začátek a konec úseku bede
zajištěn řádně poučenou osobou pořadatele.
 Uzavírky budou probíhat krátkodobě vždy cca 15 minut, poté bude silnice uvolněna
pro
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 Za dodržení podmínek odpovídá pořadatel.
3) Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, si vyhrazuje právo
udělené povolení změnit, případně odejmout nebo klást další podmínky, bude-li to vyžadovat
veřejný zájem.
4) Zodpovědnou osobou za organizování uzavírky a průběh zvláštního užívání je pan Petr Pavlát,
nar. 13.2.1964, Malá Skála 184, 468 22 Železný Brod, tel. : 605 168 331
5) Do silnice nebudou prováděny žádné zásahy. Dále bude po ukončení akce užívaný úsek
silnice uveden do řádného, původního stavu.
6) Po celou dobu uzavírky bude zajištěna možnost průjezdu vozidel IZS tj. hasičského sboru a
zdravotní záchranné služby.
7) Pořadatel zajistí po dobu akce dostatečně početnou, řádně poučenou a viditelně označenou
pořadatelskou službu.
8) Pořadatel zajistí, v místě způsobem obvyklým, informovanost veřejnosti o době a rozsahu
uzavírky po dobu konání akce.
9) Městský úřad Tanvald, odbor dopravy si vyhrazuje právo klást další podmínky, bude-li to
vyžadovat veřejný zájem.
Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů – dále jen správní řád):
 žadatel – pan Petr Pavlát, nar. 13.2.1964, Malá Skála 184, 468 22 Železný Brod
 zástupce vlastníka dotčené komunikace - Krajská správa silnic Lib. kraje p.o.,se sídlem České
Mládeže 632/32, Liberec
Odůvodnění:
Žadatel, pan Petr Pavlát, nar. 13.2.1964, Malá Skála 184, 468 22 Železný Brod požádal dne
10.8.2017 zdejší odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad, o povolení uzavírky a zvláštního
užívání – užití silnice III/28746 ( ppč.466/1) v k.ú. a v obci Plavy, a to z důvodu akce „ Jízdní zkoušky
– test soutěžního vozu“ ve směru Plavy - Zásada na silnici III/28746 v úseku předmětné silnici od
objektu č.e. 303 k ppč. 659 (konec k.ú. Plavy) o celkové délce cca 500. Dále pak úsek pokračuje v k.ú.
Zásada, na který vydal dne 10.8.2017 MěÚ Železný Brod – odbor dopravy pod č.j. OD-9186/2017RADM povolení zvláštního užívání a uzavírky, dle přiložené situace.
Dopravní omezení komunikace je nutné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního
provozu včetně pohybu chodců na dotčené silnici po dobu výše uvedené akce.
Výše uvedená akce si vyžádá v místě dopravní omezení silnice III/28746 v k.ú. a v obci Plavy.
Dle § 6 správního řádu, v souladu se zásadou rychlosti a procesní ekonomie, tímto
oznamujeme druhému účastníkovi řízení, že správní řízení bylo v souladu s § 44 odst. 1 správního
řádu zahájeno dnem podání žádosti tj. 10.8.2017. Vlastník dotčené komunikace tj. Liberecký kraj
zastoupený Krajskou správou silnic Libereckého kraje p.o., který je po žadateli druhým účastníkem
řízení, vydal předchozí souhlas vyjádřením č.j.: KSSLK/6207/2017 ze dne 10.8.2017.
Žádost byla dále doplněna o předchozí souhlas Policie ČR k.ř. – DI Jablonec n.N. (KRPL78153/ČJ-2017-180406-10e dne 9.8.2017).
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný silniční správní úřad, po
posouzení žádosti a na základě doložených souhlasů neshledal důvody, které by bránily povolení dle §
24 a § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích, a proto rozhodl, jak ve výroku
výše uvedeno.
P o u č e n í:
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání dle ustanovení § 83 odst. 1
správního řádu, ve kterém bude uvedeno, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá, namítaný rozpor
s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo a to ve lhůtě do 15-

ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Libereckého kraje, podáním učiněným u Městského
úřadu Tanvald, odboru dopravy. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Odvolání proti uzavírce nemá odkladný účinek dle § 24 odst. 4 zákona o pozemních
komunikacích.
Práce lze zahájit ve výše uvedeném termínu pouze v případě nabytí právní moci tohoto
rozhodnutí.

Karel Kuch
pověřen vedením odboru dopravy
„otisk úředního razítka“

Správní poplatek za vydání tohoto rozhodnutí byl stanoven dle položky č. 36 písm. a) zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů ve výši 100,- Kč.

Příloha
- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Obdrží
Účastníci správního řízení (§ 27 odst. 1 a 2 správního řádu – na doručenku/dat. schránka)
- Petr Pavlát, Malá Skála 184, 468 22 Železný Brod
- Krajská správa silnic Libereckého kraje, ul. České Mládeže 632/32, Liberec, 460 06
Dotčené orgány (na dodejku/dat. schránka)
Policie ČR k.ř. – DI Jablonec nad Nisou, tř. 28. října 10, Jablonec nad Nisou
Na vědomí
- Obec Plavy, 468 49 Plavy 186 (datovou schránkou)
- Hasičský záchranný sbor LK, územní odbor Jablonec n. N., Palackého 4680/91, (e-mail)
- Zdravotní záchranná služba Semily, středisko Jablonec (ZZS Tanvald) (e-mail)
- Dopravní zdravotní služba, Nemocniční 15, Jablonec nad Nisou (e-mail)
- spis

