Městský úřad Turnov
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: 481 366 869 fax.: 481 366 888
e-mail: s.kupec@mu.turnov.cz

Adr.: Obec Kacanovy
Naše značka : OD/16/19095/KOM/KUS/uz

Vyřizuje : Kupec t. 481 366 869

Turnov dne : 17.6.2016

Věc :
ROZHODNUTÍ
Městský úřad Turnov, odbor dopravní jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40
odst. 4 písm. a), zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s
ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 39 vyhlášky MD č.104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

povoluje

na základě žádosti, kterou podala obec Kacanovy, IČ 002 75 816, kterou zastupuje starosta obce Nožička
Michal úplnou uzavírku části silnice III/27926 pozemek p. č. 1132/1 k.ú. Kacanovy v obci Kacanovy v
úseku od od hotelu Králíček po křižovatku s pozemní komunikací vedoucí do obce Olešnice pozemek p.
č. 1132/24 k.ú. Kacanovy z důvodu pořádání akce “ Oslavy 500 let výročí obce “ dne 25.6.2016 v době
od 09,00 hodin do cca 24,00 hodin za těchto podmínek:
1. Objízdná trasa ve směru na Vyskeř z obce Kacanovy přes obec Olešnice, část Pohoř bude vedena
pouze jednosměrným provozem.
Ve směru od Turnova, část Mašov od křižovatky silnic III/27926xIII/27920 ( směr obec
Kacanovy ) bude vedena objízdná trasa obousměrně po silnici III/27920 do obce Všeň a dále z obce Všeň
po silnici III/27921 do obce Olešnice a směr Vyskeř.
Objízdná trasa bude na křižovatkách výše uvedených obcí označena DZ č. IS 11c. .
Dopravní značení, které bude v rozporu s uzavírkou bude sejmuto, přeškrtnuto nebo zakryto.
2. Dopravní značení bude provedeno v pořadí objízdná trasa a následně uzavírka. Uzavřená část silnice
při konání oslav a objízdná trasa bude přechodně označena dle stanovení přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích vydané opatřením obecné povahy pod čj.: OD/16/19095/KOM/KUS/OOP ze
dne 13.6.2016, které je nedílnou součástí tohoto povolení a po projednání dle předchozího písemného
vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, územního odboru vnější služby
Semily, dopravního inspektorátu vydaného dne 4. května pod čj.: KRPL-38982-1/ČJ-2016-181106-02.
3. Dopravní značení bude umístěno dle příslušných předpisů TP 65 a TP 66.
4. Uzavřený úsek bude osazen DZ č. Z2 + B1 a zajištěn řádně poučenou a označenou pořadatelskou
službou.
5. V případě mimořádné události bude umožněn průjezd vozidel IZS.
6. Po pominutí důvodu pro tuto uzavírku bude proveden úklid silnice a žadatelem budou odstraněny
všechny dopravní značky a zařízení označující tuto uzavírku a provoz na silnici bude obnoven.

7. Odpovědnou osobou za průběh akce a označení uzavírky a objízdné trasy je starosta obce Nožička
Michal, tel. 724 180 835.
Odůvodnění
Dne 9.6.2016 podala obec Kacanovy, IČ 002 75 816, kterou zastupuje starosta obce Nožička
Michal žádost o povolení úplné uzavírky části silnice III/27926 pozemek p. č. 1132/1 k.ú. Kacanovy v
obci Kacanovy v úseku od od hotelu Králíček po křižovatku s pozemní komunikací vedoucí do obce
Olešnice pozemek p. č. 1132/24 k.ú. Kacanovy z důvodu pořádání akce “ Oslavy 500 let výročí obce “
dne 25.6.2016 v době od 09,00 hodin do cca 24,00 hodin.
Na základě této žádosti, posouzení všech zjišťovaných skutečností a po projednání žádosti o
uzavírce a objížďce silnice s vlastníkem komunikace, Policií ČR, KŘP LK, územním odborem vnější
služby Semily, dopravním inspektorátem a obcemi Kacanovy, Olešnice, Všeň a Vyskeř rozhodl silniční
správní úřad tak, jak shora ve výroku uvedeno.
Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec podáním, učiněným prostřednictvím Městského úřadu
Turnov, dopravního odboru.
Podle § 24 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích nemá odvolání proti tomuto
rozhodnutí odkladný účinek.

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru
Příloha pro žadatele:
Stanovení dopravního značení
Doručí se :
Účastníci řízení :
Obec Kacanovy zastupuje starosta obce Nožička Michal ( dle § 27 odst. 1 správního řádu – do vl. rukou
nebo DS)
Obec Vyskeř
Obec Olešnice
Obec Všeň
Obec Modřišice
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 ( dle § 27 odst. 2
správního řádu – na doručenku nebo DS)
Dotčený orgán státní správy:
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor vnější služby Semily, dopravní
inspektorát, 513 15 Semily - DS
Na vědomí :
Zdravotnická záchranná služba LK, operační stř. Turnov, 28. října 1000, 511 01 Turnov - DS
Hasičský záchranný sbor LK, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec - DS
BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily - DS

