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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ
KOMUNIKACI V OBCI KARLOVICE A RADOSTNÁ
POD KOZÁKOVEM
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 § 173 odst.
1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“), z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu
zveřejňuje realizaci
místní úpravy provozu na silnici III/2828 v obcích Karlovice a
Radostná pod Kozákovem v tomto rozsahu:
Na silnici III/2828 v obcich Karlovice a Radostná pod Kozákovem bude
omezen vjezd nákladních vozidel delších než 12 metrů dopravními
značkami B17 ( 12 m ) s dodatkovou tabulkou El3 s textem MIMO
DOPRAVNÍ OBSLUHU. Na navazujících komunikacích bude provedeno
doprovodné dopravní značení. S kompletním návrhem umístění
dopravního značení se lze seznámit po telefonické nebo emailové dohodě
na Městském úřadě v Turnově, Skálová 466.

Odůvodnění:
Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný podle ustanovení § 124
odst. 6 zákona o provozu, ke stanovení místní úpravy provozu na silnici II.
a III. třídy a na místní komunikaci, oznámil dne 20.6.2019 pod Č.j.
OD/19/23355/vOD návrh opatření obecné povahy, týkající místní úpravy
provozu na silnici III/2828 v obcích Karlovice a Radostná pod Kozákovem
tak, jak je uvedeno výše.
K tomuto návrhu nikdo neuplatnil námitky ani připomínky. Před vlastním
projednáním bylo vyžádáno stanovisko orgánu Policie ČR, které bylo
k tomuto návrhu negativní. Městský úřad Turnov, odbor dopravní přesto
vyhodnotil problém s průjezdem nákladní dopravy s ohledem na dopravně
technický stav komunikace jako významný, který může ohrozit bezpečnost
a plynulost provozu na této silnici a způsobit poškození krajnic a
silničního tělesa. V tomto se správní orgán opírá o expertní posouzení
zpracované společností AF - CITYPLAN z července roku 2017.
Vzhledem k tomu, že navrhovaná úprava má přispět k bezpečnosti a
plynulosti provozu na uvedené komunikaci, bylo přistoupeno k vydání
tohoto opatření.
Poučení:
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.
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