Obecní úřad v Kacanovech, Kacanovy 51, 511 01 Turnov
ROZHODNUTÍ
Čj.: 2022/002

V Kacanovech, dne 13.5.2022

Obecní úřad v Kacanovech, věcně a místně příslušný silniční správní úřad podle
ustanovení § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v
platném znění, na základě žádosti 1. jizerskohorské stavební společnosti s.r.o. ze dne
13.5.2022
rozhodl
podle ustanovení § 24 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a ustanovení § 39 vyhlášky č. 140/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
takto:
přechodnou úpravu provozu na místních komunikacích v Kacanovech, při úplné uzavírce
místní komunikace 1c v Kacanovech z důvodu výstavby vodovodu, kanalizace a opravy
komunikace.
Termín provádění prací:
17.5.2022 - 31.8.2022
Dopravní značení bude realizováno dle přílohy.
Rezidentům a složkám IZS bude vjezd vždy umožněn z jedné nebo druhé strany místní
komunikace 1c (Babina) a objízdná trasa povede po místní komunikaci 1b (koupaliště –
Olešnice).
Odůvodnění:
Obecní úřad v Kacanovech, silniční správní úřad, příslušný úřad ke stanovení místní a
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na základě projednání návrhu
posoudil danou situaci a stanovil dopravní značení, jak je uvedeno výše.
Odpovědná osoba nebo organizace za provádění stanovení:
Petr Kováč – stavbyvedoucí, 602 315 700, kovac@1jhs.cz
Martin Hroch – stavbyvedoucí, 737 908 710
Dopravní značení:
Dopravní značení provede žadatel před zahájením akce. Barevně i provedením musí značky
odpovídat vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 294/2015 Sb. Jako metodickou pomůcku
je možno použít ČSN 01 8020 nebo publikaci CDV Brno, TP 66 Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích. Velikost dopravních značek – základní.
Provedení dopravních značek přechodné + reflexní.

Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení
(sejmutí) ke Krajskému úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství, Libereckého kraje,
podáním u Obecního úřadu v Kacanovech.
Obecní úřad v Kacanovech

Michal Nožička, DiS.
starosta obce

Obdrží:
Obec Kacanovy – k vyvěšení na úřední desce
Obec Olešnice – k vyvěšení na úřední desce
1. jizerskohorská stavební společnost s.r.o.

Příloha – dopravní značení

