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VBŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy

stanovcní přcchodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský Úřad Varnsdor1', OSMl - oddčlení ciopr-avy a silničního hospodltřslví, jako přísltršný sprrrvní
orgán ve věcecir stanovenímístnía přcchodnó ťtpravy provozLt na pozcnlních konrLlnikacích - ui silnicícIr
Il, a lIl. třídY, rlístní konlrrnikaci a na vcřejllě přístLrpné účcIovó konrLrnikaci vc spr.iivnint obvoclLr
Městs](Óho ÚřadLI Varnsclorf, který je podlc tls1. § ]24 oclst, 6 zákona ě.361/2,000 SÚ.. o prounzLr na
pozcnrtlích konunikacíclr a o ztlěnách nč](terých zálionů, ve znění pozdčjších přeclpisLi (cláIc jen ,,zákon o
si]rriČníln ProvozLt"), podle Lrst, § 77 odst, 1 písrrr. c) téhož zzikona a v soulacILt s Listanovcnill ziil<orra č,
50012004 Sb,, sprlrvni ř:id, ve zrrěIlí pozdějších přcclpisů (clále jcn ,.sprrivní řácl'')

stanovujc
Přechodnou ÚPravu Plovozu na pozemních l<onruniI<acích, spočívajících v dočasnóm osazeni
přcchodnóho rIopravního značcní či zařízcní:

dle situacc DIO a sclrómatu ,.,Bt15,.B/2", I<(crri tvoří přílohu toho1o stanoveni, žadatcIi, klcrí,
PoŽádal_ PříslrrŠný silniČní spr'írvní úř,atl, vjehož kompctcnci.jc rozlrodnutí o žirilosti o povolcní
zvláštního užívání rcspcktivc o povolcní uzavírI<y včctnč tcrInínu,
Úpln:i uzavírka provozu: nárněstí E. Bcncše, Lcgií z,ači,lající od křižovatky Lrl, Nárociní x E. I]encšc
sntěrctlr ke křiŽovatce LIl, otavská x l-egií a ul. I'ošlovní začínalící oci křižovaiky u]. otavská x l)oštovtlí
stnČrenr ke křiŽovatcc rtl. Poštovní x Legií ve Varnsdor,íi, Konrunikace burloir zabezpečeny clo1;t.avtlt
zrračkou Bl - záktlz vjezdu všech vozidel v obou snlěrech (schéIna IJl15).

ČástcČníl uzavírl<a plovoztl: nlíslní korllLtni]<acc Nároclní, ()tavsklr a l,egií vc Valnsclor.lit, tvto pozcrnrlí
konutli]<acc brrdoLr zabezpečcIly dle schénratLr B/2,

pořádání,,Silvcstrovskóho běhu 2018''

31. prosince 2018 od 8:00 do 14:00 hod.

I'orlmínlry pro provcrlcní přechotlnó íIpravy provozu:

], VeŠkeró doPravní znaČení br.lde provedeno záklarlní velikosti podIc Tl) 6ó v rcllexnínl proyccl"_ttí.
K oznaČcní ncsnlí být použito ncčitelnóho či poškozeného cloplavního značení. značky'a zábr.arll]
nLtsí být zajištěny proti posunutí vlivem povčtrnosti.

2 R9l:ry a provedetlé dopravních značek či cloplavního zařízení nrusí být v soLrladLr s VyhlášltoLr
Č 

11112.9]| !9,tt€rou Se PIoVádě.jí pravidla pfovoztl na pozenlnich komLrnikacích, dziIe vsoLrIaclu
s CSN EN l2899-1 a v soLrladu s technicl<ýnri potinrínkani 'lI> 66 - Zásady pr.o přccltoclné clo1lravtlt
zlračenína pozemn ích l<onrtln ikac ích,

3, TI'vaIé doPravn Í značen í, l<teré je. v_l'ozporu s přcchoclným dopravnínl značetlítn bLrclc překryto a po
u]<ončeníakce uvedeno do původnílro stavu.

v l,átnc i akce:

v tenn íIru:
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4. VýrobLr, osazení a Údr,Žbu dopravnílro značení Zajistí žaclatel, prostředniclvím odbor.né fiI.nry tJ.
Technickýclr slr:Žeb nrěsta Vanlsdorf, s.r,o,, a dIe ziisad pro ozllačování pt.acovních Iníst na
pozenlníclr konrunikacích TP 6Ó schválenýcl] Ministcrstvcm dopravy pocl č.j.52l203-160-LEG|l zc
dne 12.12.2003. Odpovědná osoba za řádnó provedcní dopravrrě bczpeónostního opatřcní- oclbornoLr
trrontáŽ doPt'avního značellí podle tohoto stanovení, jeho kontrolLl a_Ltdržování po cclou clobLr
Přechodné Úpravy pt'ovozu a dálejcho včasné odstrančníjc pan Zbynčk Šinrálr, tel,: ioz nq slt.5, Přechodrrá Úprava provozu se stanovr:je pouze na dobLr konlrní llěstské akce a po skončcní bttclc
přechodné dopravtrí značení neprodlerrě odstraněno.

Vsoula<Iu s ustanovcním § 77 orlst.5) nabývri toto Opatřcní obecné povahv írčinnosti píltÝnr tlncrlt
po dni vyvčšcní vcřc,jnó ryhlášky,

odůvotlnční
Dne 26,]1,20l8 podalo Mčsto Varnsdorf- Konlise pro vzdělávání, těIovýchovu a sport. Ič: 002617llJ.
nánr, E, BeneŠe 4]0,407 47 Varn sdorl' zdej š ínl Lt správnítnr.l orgárlLt návllr na stanovcr-ri přcchoclné uplar_l
Pfovoztl na Lr]. Otavs]<á, LegiÍ, Národní. nárll. I]. I]ctlešc a l)oštovní v k.ú. Varnsáorl, V návrhLl .jc
PoŽadováno ÚPInó a Částcčnó onlczerlí siIničního p1,ovoztl na výšc ul,eclcných nrislních konlttni]<ací.
V návllrtt bYl Llvedcn konkrétni dťrvod, proč by nrčl bý,t p.ouor,lou,:houa,,ýnl zpLisobcnl otttczcn,

Na základČ tohoto Pod]lětu byI vystaven návl,h na stanovellí přeclrodné ítpravy proyozu v clané Iol<alitč
sPoČÍvající v utl-tístění přechodného dopravrríiro značerrí či zaíízcl,tí rtá rnistních l<omLrrri]iac ích Ltl,
Otavská, LegiÍ, NárodnÍ, nánr, E, Beneše a Poštovní ve Varnsdorl'tt. Dopr.avní opatření bLtcle rcaIizovlino
v sottvislosti s konánínl spoftovní akcc ,.SiIvestrovského bčhLr 20l tl" konaný clnc 3 l . l 2. 20 ] 8,

Na Podkladě Žácjosti a sotllr]asnélro stanoviska příslLršnóho clotčenóho orgárru l)oIicic č,l{ dospčl zdcjší
sPrávní olgán k závČrtt, Žc vydá toto opatřcrlí obecné povahy, l<terýrn Úudc statlovcrla vl,šc LrvcdcIlii
Přechodná ÚPrava Provozu, Správní orgán vyclal stanovení přechoclné ítpravy provclzLt clle'§ 77 oclst, l

PÍsrn. c) zákona o siIniČnÍIl pl'ovozu po písenlnéll vyjádření příslLršnóIlo oigánLr policic.jako opatřeni
obecné povahy postupetrr dle části šesté správního řaclLt.

V soLrladu s Ltstatrovenínl § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu ncclor.učoval zclcjší úřacl přcdnrčrrrÝ
návrh. OPatření obecné Povalry - rlávrh stanovcní přechoclné úpravy plovtlzLI tla pozcnlních liotllLrrtikacíclt
zvcřejnětlín na Úředních dcskách příslLršných úřaciů a ani ricvyzýval cloičcné osoby l< pocl:iytiní
připonríneI< nebo nánl itel<,

VsoLtladuS§l7],odst. 1 správního řádu a podle § 77 oclst, 1 písnl. c) a ocist, 5) zákona o siirličnírn
ProVoZu se Proto dneŠnírrl dncnl stanovuje přechodná úprava provoztl na pozenlních kornLtnikacich LIl.
Otavsl<á, LegiÍ, Nár'odnÍ, tránl. E. Beneše a Poštovní vc VaI,nsdorl'Lt v I,1trttci konáni sponovní alice.
sPoČÍvající v unístění přcchodnóho tlopravního značení či zttíízcrlí dle shora Lrvccicné spccilikacc,

I)oučení:

V souIadu s § l73, odst. 2 zákona ě. 50012004 Sb., spr,ávní řád, proti o;latření obecné povahy nclze poclat
opravný prostředek.

Vsouladu s § 77 odst.5 zákona o silničním provozu je toto Opatřcní obecnó povalrv vyr,čšcno tta
dobu 15 dnů.

Ing. Jaroslav Berárrek v,r.
vedoucí odboru spr,ávy najetkrr

a investic

Příloha: sihrace. schérna B/l5, B/2

vyvčšcnrt dnt,: ....,...0,,i..!!."..?,q!9..., ."i m tlto (lnc:

Na úřctlní descc vyvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nánr. E. Beneše č.p.470,40147 Var.nsclorf

Po nabylí účinnosti obdrží:
žadatel:

IVlěsto VarnsdoI,f, Nárn, E, Bcrreše č.p.470,407 47 Varnsciorf

|.'|"1.j .v- i.\-/



Č,.i, vuv,l I j286 l /20 l t{l]orSa st1.3

Dotčcný orgán:
Policie České r,epLrbliky,KŘP ÚsteckéIro kraje, Úzenrníodbor Děčín, Dopr.avní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p, l1)/12,405 02 Děčírl

ostatní na včdomí:
Technické služby města Varnsdor.f, s,r.,o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č.p. 127^t,407 47 Varnsdórř 
-

vlastn í

@,'r,,
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