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VBIiEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecnó povahy

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddčlení dopravy a silničního hospodářství, jako přislLršný správní
olgán ve věcech stanovení místIrí a přechodné ťlpravy provoztt na pozernních koninikacích na siInicích
IL a IIl. třídY, místrrí komunikaci a veřejně přístLrpnó úče]ovó konunikaci ve správnínr obvodu Měslskóho
Úřadu Varnsdorf, kterýje podle ustanovení § 124 ods1, 6 zákona č.36l12000 St,, o provozu na pozenlních
kornLrnikacích a o zrlěnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dáie jerr ''zákon á si]ničnírn
Provoztt"), Podle ust. § 77 odst. l písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovenítn zákona č, 50012004
Sb., spI,ávní řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen ,,správní řácl'')

stanovuje přcchodnou úpravu provozu na pozemních l<omunikacích,

spočívající

v dočasnóm osazení přcchodnóho <iopravního značení či zařízení:
- dIe přiloŽených odsouhlasenýcIr situací DIo (2 strany), která tvoří přílohu tohoto stanovcní

v lokalitě: křižovatka ul. Poštovní a Rcvoluční v k.ú. Varnsrlorf
z důvodu: uložerrí vodovodního potrLrbí

v rámci akce: .,OpI,ava vodovodní přípojky č.p. 255 J''

Podmínky pro provcdení přechodnó úpravy provozu:

i. Přechodná ÚPrava Provoztl se stanovuje pouze na dobu výše uvedené stavebtri akce, tj. rrrax, na
obdobÍ: od 19.11.2018 clo 25.11.20l8. a po jejím ukonŮení bLrde přechoclné dopráv,lí značení
neprodlcně odstfaněno.

2, K oznaěení bude pouŽito reflexních dopiavlríclr značek (min. třírly R2) v základních velikostcch.
K ozrraČení nesmí blt použilo nečitelného či poškozeného dopravn ího 

-značen 
í, značky a zábrany

musi bllt zajištěny proti posurrutí vlivem povětrl]osti.
3 R9_zn!ry a provedené doplavních značek či dopravního zařízení nlusí být v soLrlaclu s VyhIáškou

Č 
?11129]i !!: kterou se pI'ovádějí plavidla provozu na pozenlníclr komunikacích, dále v soLrlacjLIsCSNEN l2899-1 a v souladu s teclrnickýlni podmínkarni 'lP 66- Zásarly pro přcchodné dopr.avni

značení na pozcnrních komun ikacích.
4, Výrobu, osazení a PrŮběŽnou Údržbu a náslcdné včasné odstranění předrnčfuého přeclrodného

doPravnílro znaČení Či zařízení zajišt'ule na své vlastní náklady navrhovatel, tj. Zdcněť Eisrrcl, nar,
l]-5,1988, Kollárova č.P.2577,407 47 VarnsdoI,f, osazení bude pI,oved erro irej d říve až po nabyti
ťrčinnosti tohoto opatření obecné povahy.

5. Trvalé dopravníznačení, které je. v_',ozporu s přcchodným clopravnítn ztlačcnín bLrde překryo a po
ukorrčeníakce uvedeno do původního stavu.

6, 'loto stanovení DZ je platné pouzejako nedílná součást rozhodrlutí příslušného silničního správního
úřadu,
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C. j, MUV^ l3975l/20l8l]orsa str.2

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pá|ýnr tlncm
po dni vyvěšení veř.ejnó ryhlášky.

odůvorInční

Dne 7,11.20l8 podal Zdeněk Eisnel, nar, l1.5.1988, Kollárova ě,p.2577,407 47 Var.nsdolf zdejšímu
správnÍInu olgánu návllr na stanovení přechodné úpravy provozrr na křižovatce ul. Poštovní a RcvoIuční
v k.Ú. Varnsdorf. Předrněhý návrlr je zdůvodněn v sottvislosti s ítpInor: uzavír,kou na výše uvedené
pozemní kotrrtlnikaci v ránrci stavby,,Oprava vodovodní připojky č,p,2577

Návrh stanovení přechodné ťtpravy provoztt na pozemních konlurrikacích - na ul. Poštoyní a llcvolLrční
v k.ú. Varnsdorf v ránlci akce opravy vodovodní přípojlty č.p,2571 byl v souladu se znčním § 77 odst, 2)a 3). zákona o silničnirn pl'ovozu projedrtárr spiislrršrljnr dotčcrrjrn orgáttetn. lzn, Dopt.arttiIn
irtspektorátetn UzemníIro odbolu Děčín Policie ČR, Krajské ředitelství policie Úteckélro kraje, jež návrh
unrístěni předmětrrélro přechodového doplavního nlačení a zařízení ocisoulrlasil dne 2, ] 1.2b ]8 pod čj.
KRPU-2 l 5497- I/Č:-zo t g-o+ozoo,

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničnínr provoztt nccloručoval zdc.jši úřaci předmčtný
návrlr OPatřeníobecné povahy - Ilávrh staIrovetlí přcchodné úplavy provozu na pozenrních kornLrnikacích
zveřejněníIn na úředních deskách příslLršných úřadů a ani nevyzýval dotčené osoby k podávání
připorn íIrek nebo nánr itek.

Vsouladu s § l73, odst. t správního řárlu a podle § 77 odst. l písm. c) a orlst.5) zákona o silničním
Provozu sc Proto dncŠním dncm stanovuje přcchodná úprava provozu na pozcmních komrrnikacíclr
- na křiŽovatcc ul. PoŠtovní a Rcvo|uční v k,ú. Varnsclorf v rámci akcc ,,C)prava vodovodní
PříPojkY Č,P.2577", spoČÍvající v umístění přcchorlnóho dopravního značcní či zařízcní dle shora
uvcdené specifikacc.

Poučcní:
V sou|adu s § l73, odst. 2 správního řádu nelzě proti opatření obecné povahy pociat opravný prostředck.
V souIadu s ustanovením § l72 a 173 Zákona č. 50012004 Sb., správní ř.árl, .jc 1oto Opatřcní obccnó
povahy vyvčšcno na dobu l5-ti dnů.

Ing, Jaroslav Berátrel< v.r.
vedoucí odboru správy majetku

a ilrvestic

Příloha: situace 2strany

Na úřední desce příslušnóho úřadu vlvěšeno dne:
0 9, 1 1, 2018

sejmuto d nc:....,

Na ú řerlní desce vwěsí;
MěU Varnsdorf - ORG, NáIn, E, Beneše ě,p.470,407 47 Var.nsdorf

Po nabytí účinnosti obdrží:
Navrhovatel l< realizaci:
Zdeněk Eisner, Nernocniční ě.p.2429,407 47 Varnsdorf

Dotčený orgán na vědomí:
Policie České repLrbliky,KŘP Ústcckélro klaje, Úzenní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6rt

sídlo: Husovo náměstí č.p. 11ll12,405 02 Děčín

ostatn í na vědomí:
Technické služby města Varnsdorf, s.r,o,, IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č,p. 1211, 407 47 Vamsdóri
vlastrri

l
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