
Městský úřad Turnov 
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov

 tel.: 481 366 111     
                e-mail: mu@turnov.cz

Naše značka: OD/22/22301/KOM Vyřizuje: Kobylková t. 481 366 869             V Turnově: 12.08.2022       

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

           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 jen „zákon o provozu“), na 
základě žádosti Autoklubu Bohemia Sport v AČR, Labe 184, 468 22 Malá Skála, IČ 750 57 930 o změnu stanovení 
dopravního značení na části pozemních komunikací v obci Volavec, Kvítkovice, Dubecko a Loktuše z důvodu 
konání akce „Test Kvítkovice“ v termínu dne 23.08.2022 v době od  09:00 do 16:00 hod. v souladu s ustanovením 
§ 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) 
a ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

zveřejňuje opatření obecné povahy týkající se změny 
místní úpravy provozu na části pozemních komunikací v obci Volavec, Kvítkovice, Dubecko a Loktuše 

z důvodu konání akce „Test Kvítkovice“ a stanovuje

přechodnou úpravu provozu takto:    

1) Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována dle předchozího písemného 
vyjádření PČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor vnější služby Semily, dopravní 
inspektorát, vydaného pod čj. KRPL-78255-4/ČJ-2022-181106-10 ze dne 10.08.2022, jednotlivých schválených 
příloh DIO a dle TP 65–zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66- zásady pro označování 
pracovních míst na pozemních komunikacích – II. Vydání.

2) Všechny příjezdové komunikace a výjezdy z okolních pozemků (pole, cyklotrasy atd.) budou osazeny 
příslušným svislým DZ, zařízením takovým způsobem, aby nedošlo k nepovolenému vjetí na trať. Pořadatel 
zajistí po dobu závodu početnou, viditelně označenou a řádně poučenou pořadatelskou službu do míst 
dopravně nebezpečných (křižovatky, výjezdy z místních a účelových komunikací). 
Dále zajistí v místě obvyklým informovanost široké veřejnosti a obyvatelstva o době konání testu.  Po ukončení 
uzavírky bude dopravní značení a zařízení ihned odstraněno. Průjezd složkám IZS bude umožněn.

3) objízdné trasy budou vedeny obousměrně a budou po dobu pořádání sportovní soutěže označeny DZ č. A 22, 
IS 11a, IS 11b nebo DZ č. IS 11c.

4) Při úplných uzavírkách jednotlivých úseků bude úsek ze všech připojujících se pozemních komunikací označen 
DZ č. B 1 + Z 2, dále IP 10a + E3a, B 24a a B 24b. 

5) Odpovědná osoba nebo organizace za provádění stanovení:
    Pavlát Petr, Malá Skála 184, tel. 605 168 331

Odůvodnění:

Městský úřad Turnov, odbor dopravní, příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona o provozu na pozemních 
komunikacích ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích 
a na veřejně přístupných účelových komunikacích, obdržel dne 03.08.2022 žádost Autoklubu Bohemia Sport v AČR, 
Labe 184, 468 22 Malá Skála, IČ 750 57 930 o změnu stanovení místní úpravy provozu na přechodnou úpravu 
provozu na části pozemních komunikací v obci Volavec, Kvítkovice, Dubecko a Loktuše z důvodu konání akce 
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„Test Kvítkovice“ v termínu dne 23.08.2022 v době od  09:00 do 16:00 hod. bude označena dle jednotlivých příloh 
a v souladu s předchozím písemným vyjádřením Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní 
odbor vnější služby Semily, dopravní inspektorát, vydaného pod čj. KRPL-78255-4/ČJ-2022-181106-10 ze dne 
10.08.2022.

Vzhledem k výše uvedenému stanovil odbor dopravní přechodnou úpravu provozu na části silnice a pozemních 
komunikacích obce tak, jak je výše tohoto opatření uvedeno. 

- Dopravní značky, světelné a akustické signály, dopravní zařízení a zařízení pro provozní informace musí svými 
rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN 01 8020, ČSN 
36 5601-1 a ČSN 73 6021.
- Jako metodickou pomůcku je možno použít publikaci CDV Brno, TP 66 Zásady pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích.   
- Osoba vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace 
nebo k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, jsou-li tyto činnosti vykonávány při zachování 
provozu na dotčené části pozemní komunikace, musí mít na sobě oblečen výstražný oděv viz § 20 vyhlášky 
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na 
pozemních komunikacích.
Velikost dopravních značek:
Základní.
Provedení dopravních značek:
přechodné + reflexní.

Součástí opatření obecné povahy je i schválené DIO, které vzhledem k svému rozsahu není zveřejněno na úřední desce, 
ale je možné se s ním seznámit na MěÚ Turnov, odboru dopravním, ul. Skálova čp. 466, III. patro, č. dv. 323. 

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).

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

Zveřejněno dne: Sejmuto dne: 

Na úřední desce vyvěsí:
Město Turnov, Antonína Dvořáka 335, 511 22 Turnov
Obec Karlovice,    
Obec Radostná p. K.,   
Obec Mírová p. K.

Obdrží po nabytí účinnosti:
Autoklubu Bohemia Sport v AČR, Labe 184, 468 22 Malá Skála 
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor vnější služby Semily, Dopravní inspektorát 
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