Městský úřad Turnov
Odbor dopravní, Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov
tel.: 481 366 876
e-mail: j.pelc @mu.turnov.cz

Naše značka:

OD/20/13261/KOM

Vyřizuje: Pelc t. 481 366 876

V Turnově: 29.4.2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
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 silnice III/27710,
III/27712, III/2791, III/27910 z důvodu konání rychlostní zkoušky Rally Bohemia 2020 - RZ Hradčany
v termínu dne 11.7.2020 (sobota) v době od 9.15 do 19:00 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 silnice III/27710, III/27712, III/2791, III/27910 z důvodu konání
rychlostní zkoušky Rally Bohemia 2019 - RZ Hradčany 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, odbor služby dopravní
policie, nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, P.O. BOX 320 vydaného pod čj. KRPL-27482-1/ČJ2020-1800DP-10 ze dne 18.3.2019, 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, např. typ. schéma č. B/15 a C/10b. Dle místních situací bude
provedeno doplnění o dodatkovou tabulku DZ č. E 3a – vzdálenost.
DZ budou umístěny cca 1 den dopředu a doplněny o dodatkovou tabulku s vyznačením doby jejich
platnosti!
2) 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
závodů, možnosti zajištění dopravní obsluhy, objízdných trasách, rychlostních zkouškách a o
parkování diváků.
Nebezpečný prostor podle trati RZ bude označen jako “ nebezpečná zóna “, pro diváky zakázán a
pořadatelskou službou monitorován a řádně zajištěn ( kovové zábrany, balíky slámy apod. ). Na
pohyb závodníků mimo uzavřenou trať za běžného silničního provozu, tj. na všech místech, kde
dochází k výjezdu sportovních vozidel z RZ na hlavní pozemní komunikaci, bude na této
komunikaci ( tj. hlavní pozemní komunikaci ) v obou směrech pro upozorněni řidičů osazeno DZ

č. A 22 + E 13 " POZOR VÝJEZD VOZIDEL RALLY“, především budou takto označeny dále
nepřehledné úseky.
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 a doplněn o dodatkovou tabulku E 13 “ RALLY BOHEMIA
“, dále IP 10a, IP 10b, B 24a a B 24b.
Za snížené viditelnosti bude dopravní značení a zařízení č. Z2 doplněno sestavou
výstražných světel dle TP 66.
5) Uzavřené úseky určené pro parkování vozidel diváků k automobilové soutěži budou označeny
IP 11a, dopravní režim v těchto místech bude řízen pořadatelskou službou.
Parkovací plochy
přiléhající k pozemní komunikaci v úseku mimo obec budou v místě před odbočením na parkovací
plochu označeny dále dopravním značením DZ č. B 20a "60", "30" ( dle TP 65 II. vydání ).
Při parkování na pozemní komunikaci před rychlostní zkouškou se může umístit DZ č. B 28 a
bude zachován průjezdný jeden jízdní pruh a po cca 100 m musí zůstat cca 25 m volný úsek ( pro
možnost zásahu vozidel IZS a vyhýbání či otáčení vozidel diváků ).
6) Dopravní značení a zařízení bude po celou dobu závodu kontrolováno a udržováno v řádném
stavu tak, jak je shora uvedeno.
7) Odpovědná osoba nebo organizace za provádění stanovení:
Pavlát Petr, Malá Skála 184, tel. 605 168 331, e-mail: pavlat@rallybohemia.cz
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 27.4.2020 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 silnice III/27710, III/27712, III/2791,
III/27910 z důvodu konání rychlostní zkoušky Rally Bohemia 2020 - RZ Hradčany v termínu dne
12.7.2020 (sobota) v době od 9.15 do 19:00 hod., kdy trať rychlostní zkoušky bude označena dle
jednotlivých příloh a v souladu s předchozím písemným vyjádřením Policie ČR, Krajské ředitelství
policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní policie, nám. Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec, P.O.
BOX 320 ze dne 27.3.2020 .
Tato změna místní úpravy provozu na přechodnou úpravu provozu na části silnic III/27710,
III/27712, III/2791, III/27910 z důvodu konání rychlostní zkoušky Rally Bohemia 2019 - RZ Hradčany v
termínu dne 12.7.2020 (sobota) v době od 9.15 do 19:00 hod.
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 Kobyly
Obec Vlastibořice
Obec Soběslavice
Obdrží po nabytí účinnosti:
Autoklub Bohemia Sport v AČR, Labe 184, 468 22 Malá Skála
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, odbor služby dopravní policie, nám. Dr. E.
Beneše 24, 460 32 Liberec, P.O. BOX 320
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, územní odbor vnější služby Liberec, Dopravní
inspektorát, 460 74 Liberec
Magistrát Města Jablonec nad Nisou, Odbor stavební a životního prostředí, oddělení dopravní a silniční,
Mírové náměstí 19, 467 51 Jablonec nad Nisou

