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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH
KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších zákonů (dále jen „zákon o provozu“),
v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „správní řád“),
zveřejňuje záměr
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci p. č. 526/2, 1275 v k. ú. Mašov u Turnova, p.
č. 853, 572/1, 571/2 v k. ú. Troskovice, p. č. 912 v k. ú. Hrubá Skála v tomto rozsahu:
-

dopravní značení B11 „zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou E13
s textem „vjezd pouze s povolením LČR, s. p.“ bude umístěn na hranicích parcel spojených
s lesními pozemky za účelem dodržování §20 lesního zákona č. 289/1995 Sb., kdy neustále
opakující porušování tohoto zákona ohrožuje plynulost silničního provozu, životního
prostředí a průjezd složek IZS.
Odůvodnění:

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný podle ustanovení podle § 124 odst. 6 zákona o
provozu ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, na místní komunikaci a
veřejně přístupné účelové komunikaci ve svém správním obvodu, oznamuje návrh opatření obecné
povahy týkající se výše uvedené změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
v katastrálním území Mašov u Turnova, Troskovice a Hrubá Skála.

Poučení:
Dle ustanovení § 172 odst. 4, odst. 5 správního řádu může kdokoli, jehož práva,
povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčena, uplatnit u správního
orgánu písemné připomínky. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem
pro opatření obecné povahy a vypořádat se s nimi v jeho odůvodnění. Vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením
obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemné
odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Ve stejné lhůtě
budou uplatněny i ostatní připomínky. Zmeškání úkonu nelze prominout.
DIO není zveřejněno na úřední desce, ale je možné se s ním seznámit na MěÚ Turnov,
odboru dopravním, ul. Skálova čp. 442, III. patro, č. dv. 323, 511 22 Turnov.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru

Zveřejněno dne:

Obdrží a vyvěsí na úřední desce:
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Obec Hrubá Skála, Troskovice
Obdrží:
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, DI Semily

Sejmuto dne:

