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Opatření obccné povahy

Městský Úřacl Varnsdorl, OSMl - oddčIení clopl,avy a silničního hospoclářstvi. jalio přislttšn(, spI,irr nr
orgán ve vČcech stanovcnínlístnía př,echodnó ťlpravy provozLt na pozelnních l<ontLrnikacích - na si]rricích
II. a III. třídy, místní I<onlutlikaci a veřejně příslirpnó účc]or,é konrttnikltci l,c sprál,nint obvoclLr Mčsts]<óhtl
úřadu Valnsdorf, ktelýjc podlc ustanovclrí .[i ]24 odst,6 zákona č.j(l112000 Sb,. o pr.ovozLt na 1lozcnlních
konluni]<acích a o znrčnách nčkter,ých ziikortti, r,c znční pozdčjšíclr přcclpisů (tlálc jcIt "zálion o siItličIrírll
Provozu"). podlc Lrst, § 77 odst, l písnr. c) tóhož zrikona a v soLt]adLt s uslatrovcttíll zá]<onlt č. 500/200,1
Sb,, správní řád, ve znění pozdčjších předpisů (dálc.jcn .,sprlrvní řácl")

stanovu.jc přcchodnou ťtpravrr provoztt na pozcnrních komunikacíclr,

spočívajíci

v dočasnónr osazcní př,cclrodnóho rlopravního značcní či l,aí.ízaú;

- tIle př'iloŽcnó otlsouhIascuó situacc a schóuratu 'n' 66 ,,č, I}/2", Iitcrri 1r,rrř.í přiIohLr tr;hrrttr
stanoycní

v lokalitč: míslní l<onrunikacc rrI. Konrcnskólro p,p.č,1422 r, I<.ít, Varnsdorl'
z důr,odu: ttIožcrrí nového zcrnního ltabelovóho vcdcni

v lánrci alrcc: IV -12-4017lzt],l)C_Varnstlorl, ppč.l403, novó kNN

PodmínI<y pro provcdcní př.echodnó úpravy provozu:

l, Přechodnlr úprava provoztt sc stanovLtjc potlzc na clobLr r,ýšc uveclcné stavební al<ce. tj, tnax. tla
obdobÍ: otl nabl'tí ÚČinuosti Opatř'cní obccnó povrrlry tlo l5.,í.20l9, a po jc.jínr tlkončcní bLttlc
přcclrodné dopravní ztračcni rleprodlctlč odstrančno,

2, K oznaČení budc potržito rcl']cxníclt doplavníclr značck (nlin, rřícly l{2) v zál<]acIních vcIi|iostccll.
K oznaČcní nesrní býl použito ncčitclného či pošl<ozcného clopravtlillo značcni. značkl a zíibíill])
nusi být zajištčny proti postlllLltí vlivcnl povětt.nosti,

3, I{ozrněI'Y a provcdcné dopravnícIr značek či dopravního zařízeni ll-tttsí být v soLrIadLr s VyhlášlioLr
Č,294l2015 Sb,, kterotr sc ploviidějí pravidla provozLt na pozcnrních konlunj]<acích, clálc v soLrlaclLr
s CSN EN ]2899-] a v sottlaclu s technickýni podnrínkami 'l'l) ó6 Ziisadl,plo přcchoclné ciopr,rrrrr
značenítla pozenln ích I<onrurr il<ac ích,

4, Výrobu, osazellí a prŮběžnoLr údr,žbLr a nzis]ednó včasné oclstrarlčtlí přccinlč,tnólro 1;řcchoclrlúIlrl
dopravního znaČcní či zařízení za;išttlje tla své vlasttrí nál<larly navrhovatcI. tj, spolcčnosr ()l;,Z spol,
s r.o,, IČ: 71291438, BI'atislavsl<á č.p. 2996, 407 47 Varnsclorí' 1prricovníIi odpor,čdnÝ za
zabczpeČení akce je pan JakLlb Zdviha1, tel.: 17,1 1l0 779). osazcní btrclc pr.ovcrleno ncjtlřír,c až po
nabytí účinnosti tohoto Opatřcl)í obccné povahy.

5, 'lrvalé doPravní značcní, l<lct'ó jc v íozpol,Ll s přcchodrlým clopravnínl ztračct,títll bLtclc 1lřclir.r1o a 1lrl
Lrl<ončcní al<ce uvcdetlo do pr.ivoclrlího stavLr,

, l'l ),1,1 ,,:

Váš dopis č. j,:

Ze clnc:
l\ as!- c,l,:

V;,řizu jc:
'l-e]:

DatLln]:
I]-mail:

VBŘEJNÁ VYHLÁŠKA

4,1 .2019
OS M l/2234/2 0 l 9/I]orSa
iVlt]VA 15 l 5/20 l9I]orSa
I]orovič]iovir Štrllia
4l7 5,15 l{i l

9. l .20 l9
sarl<a. bolov icIiova(r)val,nsclo
tl',cz



C.i, MUVA 45 l 5/20l9l]orsa st1.2

Ó, ]-oto stanovení DZ.jc platrró pouzc.jako necjílná sor-rčást rozhoclnLttí přislLršného siIničního spr.i]tylliIrrl
úřadLr.

Vsorrlatlu s u§tanovcním § 77 orlst. 5) nabývri toto opatřcní obecnó povalty účinnosti pritÝnr tlncnr
po tlni vyvčšcní veřcjnó lyhlášI<y.

odrivodnční
Dne 4.1,20]9 podaIa spoleČnosl cliZ spol. s r,.o,, lČ: 2,1297438, t]ratislavsl<ír č.ys.29()6. 407 47
Varnsdorl zdcjŠÍrrru spt'ávnírntl orgánLt trávrh na stanoverlí přechoclnó úl;rnvy 1lro.,ozu lla l]]ísllli
kontrnikaci trl. I(olnensl<ého p.p.č. 1422 v k.ťr. Valnsdorl Přccinrětný nrivrh jc zclťivoclrlčIt y soltvislilsli s
částečnou uzavír]<ott nistlrí l<onrutlikace u]. Konrcnského v l<,ú. Vanlsciol.í' v r.iilllci Llložcni nor,óIlo
zerllní]ro kabeIového vcclcn í.

Návrh stanovení Přcchodnó Úpt'avy pr-ovozu na pozenlních konlLtnil<acích - nlístní ]<onlLtnikaci ttl,
I(oncnského na p,p.Č.1422 v k.Ú. Varnsdoll v rtitnci al<cc t)C Val,nscjor[ ppč. J 403. nol,ť, ]<\\ Llr i

v soLtIadLt se znČnínr § 77 odsl. 2) a 3) zákona o silrričnínl pruvozLt 1lt,ojcrlrriin s pitslttštlj,nt cIo1čcn(.ln
otgártctll_ l/l], Dopra\l]iI)l ittspcLtorátcltl Uzctnnilt,, o.1boI.rr [)cciIt I)oli.,ic CI(. ](r.fl',k(, i..,liie,tr r t,.,],.,.,Ustcckého krajc, jež rrávrh Lrmístění přednrčtrlóho přechoclol,óho clopravníhii z.1.1itčcrlí ll t,ilrilc,tlt
odsouhlasil dne 4, ] .20 l9 pod č.1, I(lt PU-3li5 5- t/ČJ-20l 9-040206,

V soLlladtr S LlStanovellÍl]l § 77 odst, 5) zriliona o silničrlínl pt,ovozLt ncclot.Ltčoval zcicjší riřac1 přcclmčtni,
nirv|h OPatření obecnó PovahY - návr]l stanovcní přcchoclrlé úpravt,provozLt tla 1lclzctlttticll liotllLItli]iltcíuh
zvcřcjněrrínr na Úřcdních dcsl<ách přislLršných úřacIťr a nni rrcvyzýval cloičcné osoLl1, k 1locliir,1lllípiilr,,rrrírrck ttcbo ttlitttitcI.,

V souladu s § 173, odst. 1spr:ivního řridu a podIc § 77 odst. l písnr. c) a ods1.5) z:iliona o silničrrínr
Pl'ovozu sc Proto dneŠnínr tIncnr stanovuje přcchodnri ťtprava provozu na pozcmních lronunil<acích
- na místní konrunil<aci uI. Komcnskóho p.p,č.l42L v I<.ťr, Varnstlorf v r:inrci ttlrcc DC Valnstlorl,.
PlrČ.l'l0J. ltovó l<NN. sPotrivajíci r trnrístční přcclrrlrlnóltrl tlrrprarttiltrl zttrtčt,ní r.li zltřizcrli tlle rltt,r,lr
uvcdcnó s;rcciíil<ace.

I)o rrčení:

V souladu s § i 73, odst, 2 správního řádLt nclze proti opatření obccné povahy pocIat oprar ný prostřetlcli,
V souladu s ustanovcnínr § 172 a 173 Zál<ona č, 500/2004 Sb., spr:ivní r:írtl, ,ie toto opatř.cní obccní.
povahy vyr,čšcno na dobu 1S-ti dnů,

Ing. Jar.oslav lJcláncli r,, r,
vedoucí oclborLt spr:ivy trra jclkLl

a invcstic

Příloha: sittlace a schóma t]/2

Na úř,cdní rlescc př-íslušnóho úř.adu vyvčšcno,1"", , !.9"..!.l,,i.i].19. sc;nruto tlnc:....,.,.,...,...........
Na úřcdní tlcscc vyvčsí:
MčU Varrrsdorf - OIIG, Nán. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsclor.f

Po nabytí rlčin nosti obrlrží:
NavrhovateI k realizaci:
GEZ spol. s r.o., IDDS: z478ar6

sídIo: Bratislavská č.p. 2996,407 47 Valnsdorf
Dotčený orgán na včdomí:
PoIicic ťcskó rcprrblik;.KŘl'IJstcckcIto kra.jc. Úzcnrrrio(lho1, 1)i,čilr. D,,Irt,ltvtti irls]re],tor:lt. Il)I)S:
aó4ai6n

sícl]o: I-.lttsovo nlrnčstí č,p, 1 ]]/]2,405 02 I)ččín
ostatní na včtlomí:
'I'echnické slLržby rnčsta VarnscloI.|, s,r.o., IDDS: zaj6jcy

sídIo: Sv, Čecha č.p. l217, 401 47 Var.nsdóri 
'

V]asl n í

,|',',.
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