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Věc 
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
 
Městský úřad Tanvald, odbor dopravy obdržel dne 12. srpna 2019 Vaši žádost podání informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném příslupu k informacím a to ve věci „Stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemní komunikaci“ (dále jen „Stanovení...“)na silnicích III. třídy v k.ú. Tanvald a k.ú. 
Šumburk nad Desnou v obci Tanvald a k.ú. Desná II v obci Desná pro zajištění bezpečnosti a plynulosti 
provozu na objízdné trase vedené na území obvodu rozšířené působnosti města Tanvald v době provádění 
stavebních prací opravy silnice I/10 – frézování vozovky a pokládka asfaltu v rámci realizace stavby 
„I/10 Tanvald - Desná“ v obci Tanvald a Desná. 
 
K výše uvedené věci Vám podáváme níže uvedené informace:  
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy vydal dne 10.07.2019 rozhodnutí, vedené pod zn.: OD 
690/2019 KULK 50150/2019/280.8/HM, o povolení částečné uzavírky silnice I/10 pro realizaci stavby 
„I/10 Tanvald – Desná“. Tímto rozhodnutím byla též nařízena a schválena objízdná trasa, resp. 
jednosměrná uzavírka silnice III/29022 a III/29048 v obci Tanvald, a to na základě souhlasu vlastníka – 
správce s uzavírkou a objízdnou trasou na těchto komunikacích.  
Pro jmenovité určení osoby, která podala návrh objízdné trasy se proto musíte obrátit na uvedený Krajský 
úřad Libereckého kraje a pro jmenovité určení osoby, která schvalovala dopravně inženýrské opatření 
(DIO) pro uvednou stavbu za Policii ČR se obraťte na tento dotčený orgán tj. Policii ČR k.ř. – DI 
Jablonec nad Nisou.   
 
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu“) neumožňuje KÚ LK vydat též „Stanovení...“ na 
silnicích III. třídy, a proto zhotovitel stavby, v pověření oprávněnou osobou ( ), musel 
požádat zdejší příslušný správní orgán o toto „Stanovení...“, které mu bylo dne 24.06.2019 pod sp.zn.: 
MěÚT/14866/2019/OD-SH/To čj.: MěÚT/15158/DZ/19 Městským úřadem Tanvald, odborem dopravy 
(jmenovitě paní Tolarovou) vydáno, a to formou oznámení veřejnou vyhláškou tj. opatřením obecné 
povahy, které bylo vyvěšeno od 26.06.2019 – 12.07.2019 na úředních deskách MěÚ Tanvald (fyzicky i 
elektronicky), kde se s tímto „Stanovením...“ mohla seznámit široká veřejnost. 
 
MěÚ Tanvald, odbor dopravy nebyl přizván k žádnému jednání ve výše uvedené věci, a proto vycházel 
z nařízené objízdné trasy, určené v rozhodnutí KÚ LK, odboru dopravy (viz. výše). Pokud je nám známo, 
přicházely v úvahu obě varianty objízdné trasy tj. směr „Tanvald – Desná“ nebo „Desná – Tanvald“. 
 
  



- 2    - 
 
 
Vzhledem k údajnému nesouhlasu společnosti KORID LK, spol. s r.o. (společnost Libereckého kraje, 
která, mimo jiné, tvoří jízdní řády) s trasou „Desná – Tanvald“ ale především pak s ohledem na stávající 
dopravní značení tj. umístění dopravní značky č. P6 „Stůj, dej přednost v jízdě“ v ul. Česká (silnice 
III/29022) před křižovatkou s ul. Nemocniční (silnice III/29023) by bylo pravděpodobně, při síle provozu 
na ul. Nemocniční, vyjetí z ul. Česká velmi omezené a následně by se pak na této komunikaci tvořily 
dlouhé kolony směrem k Desné, a proto byla, dle našeho názoru, zvolena a Krajským úřadem LK 
nařízena varianta „Tanvald – Desná“ i za cenu dvojího křížení při odbočení ze silnice I/10 (ul. 
Krkonošská) na silnici III/29022 (ul. Česká).  
     
Potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů Vám nemůžeme vydat, neb toto nám není známo.  
 
 
 
S pozdravem  
 
  
 

(otisk úředního razítka) 
 
 
                                                                                                            Karel Kuch 
                                                                                           pověřen vedením odboru dopravy 
 
 
 
 




