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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA POZEMNÍ 

KOMUNIKACI V OBCI VLASTIBOŘICE – JIVINA

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 pozemní komunikaci p. p. č. 771/2 a 780/1, 
k. ú. Vlastibořice v osadě Jivina v tomto rozsahu:

Na pozemní komunikaci p. p. č. 771/2 a 780/1 k. ú. Vlastibořice v osadě 
Jivina bude instalováno DZ IP8 a, b „Zóna 30“, které bude upravovat 
bezpečnost a plynulost provozu na pozemní komunikacích v osadě Jivina. 
Stávající DZ B20a (30 km/h) bude v nově zavedené zóně odinstalováno. 
Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. a 
v souladu s Technickými podmínkami (TP) 65 – Zásady pro dopravní 
značení na pozemních komunikacích, a TP 85 – Zpomalovací prahy.



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 05.08.2019 pod Č.j. 
OD/19/28409/KOM/návrh opatření obecné povahy, týkající místní úpravy 
provozu na pozemní komunikaci 771/2 a 780/1 k. ú. Vlastibořice v osadě 
Jivina tak, jak je uvedeno výše.
K tomuto návrhu nikdo neuplatnil námitky ani připomínky. 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. 

Mgr. Pavel Vaňátko
vedoucí dopravního odboru
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