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Opatření obccnó povahy

Městský Úřad Vat'nsdorf, OSMl - oddčlcní dopravy a silničního hospodlrřslví, jako příslLršný sprár,ní
orgán vc věceclr stanovenínrístnía přeclrodnó úpravy provozu na pozcnlníclr konrLinikacích _ na siirricích
IL a llI. třídY, nlístní komunikaci a veřejně přístLrpné úče]ovó konrirnikaci ve správnírn obvodu MěstsI<óho
ÚřadLl Varnsdorf, kterýje podlc ustanovení § l24 odst. 6 zál<ona č,36 ]/2000 St., o provozLt na pozenlnicil
korlLrnikacíclr a o znrěnáclr někter,ých zákonů, ve zněni pozdějších pie<lpisů (clile jerl ,zákorl J silničnínl
Provozu"), Podle ust. § 77 odst, i PÍsln. c) téhož zákona a v sou]acíLt s irstanovenílrr zákona č. 500/2004
Sb,, správní Ťád, ve znění pozdějších předpisů (clrilc.jcn ,,správní řáci'')

stanovujc př.cchoclnou úpravu provozu na pozemních konrunil<acích,

spočívající

v tločasnóm osazcní přcchodtróho dopravního značcní či zaříl,ení:
- dIc přiloŽenó ot|souhlascné situace a schómatu T'P ó6 ,,č. I}/2,,, ktcrri troří přílohu tohoto

stanoyen í

v loka|itč: místní l<onrunilrace ul, Moravská p.p.č,280/2 a 2t]0/5 v I<,ú. Varnstlorf
z důvorlu: uIoženínovéIro zemního kabelového vcdení

v rántci akce: IZ-12-4000230, DC*Varnsdorf, pllč.280/2, írprava kNN

l'odmínlry pro proveclení přcchodnó úpravy provozu:
], Přeclrodná ÚPrava Provozu sc stanovrtje pollze na dobu výše Ltveclcrlé stavcbní alicc. tj. nlax. na

obdobÍ: otl nabYtí ÚČinnosti Opatření obecnó povahy do 15.4.20l9, a po jejínr Lrkor]čcní bLrclcpřechodnó dopravní značení ncprodletrě odstr.ančnÓ.
2, K oznaČení bude pouŽito reflcxníc]r rloplavrríclr značek (min. třícly I{2) v základníclr Vc]ikostcch,K označen í_ nesnl í být použito nečitelného či poškozenéIro dopravnílro značení, značky a zábrarly

musí by zajištčny proti posLrnutí vlivem povčtrnosti.
3 

lr:^"li_'l a plovedenó dopravních značek či dopravního zařízení nlLlsí by v soLrla<lLr s VyhIrišlioLr
Č 

11112!]i !9,,kteroLt se Plovádějí pravicila p.Óuoru ,,o pozcnlních konrirnil<acích. c]ále y slltrlatlLr
s CSN EN 12899-) a v sorrladu s technicl<ýIni podnrínkarni 'I'I' 66 - Z,ásarly pro př"oho,],.,é dup.u,,,,í
značenína pozernn ích komun ikac íclr,

4, VýrobLr, osazeni a PrLiběŽnoLr ÚdržbLr a náslcclné včasné ocistlanční přcclnrčrnóho přcchocinóho
doPravního ztraČeníči zařízcní zajišt'Lrje na své vlastní nákIady navr.hovarel. rj. spoIeenolt Óuz spot.s I"o,, lČ: 27291438, Bratislavs]<it č.p. 2996, 407 47 Varrrsclorf 1prricovník ocl1lověclrr;i, za
zabezPcČení akce je parr JakLrb 

_Zdviha1, lel.: 114 4l0 779), osazertí bLlcle provcdeno n"1,]říu" u, 1,,unabyí účinnosti tohoto Opatření obccné povahy.
5, Trvalé dopravniznačení, které j e. v 

-1,ozporu 
s přcchodnýnr rlopravníIl značeníIn btrclc přckryo a po

rrkončeIrí akce Ltvcdeno do pťrvociního stavLr,

|,l_i l i )i



č,.i, MUV^ 4475/20] 9t]oIsl s1l,2

6, 'roto stanovetlí DZ je platné pouze.jako neclílná součást rozhodtrLttí příslušnóho sjlničrlího SpI.l\níl]o
ťrřaclu.

Vsouladu s ustanovením § 77 odst.5) nabývá toto Opatřcní obecnó povrrlry účinnosti ptitÝnr tlnt,nr
po dni vyr,čšcní .r,cřcjnó vyhlášI<y.

odůvodnční
Dnc 4,],20l9 podaIa spolcČnost cEZ spol, S r,o., lČ: 21291438, Bralislavskrt ě.1l. 2t)t)6. 4()7 47
Vat'nsdorfl zdcjŠÍnlu sPrávnínlu orgánu návrlr na stanovcní přcclrodnó úp.nuy prnuuru na ttlísttlí
konrun.ikaci uL Molavsl<á p.1"l.č. 28012 a 28015 v k,ú, Varniclor| I)řccinitný návrh .1c zc|ťr.,oclrlčn
v sottvislosti s částečnou tlzavíl1<ou místní konttrrikace Ltl, Moravsliá. v k,ú, Vainsrlorl'v r.lrnlci Lr]ožcrli
nového zemn ího kabelovélro vedcní.

Návr]r statrovení Přcclrodné úpI'avy provozu na pozenrniclr konLtnikacíclr nrístní kotnr_rnil<aci Lr],
Moravská na p,p.Č.2802 a 280/5 v I<,ťl, Varnsclorf v |iinrci akcc I)C_Varnsclorl. ppč.2{l0/2, ťtprava l<\\
h) | v sotrladrr sc ztteltíttt š 77 udst, 2)a 3),zlikonl o siltticrtinl 1lt.ort,ztt proicrlItán ,lliis],r(ttt,rrr rl,,liettlttt
ot'Páttettt. tztl, Dopralttit:t irlspcktor,átcnt Úzctnttilro oclbortt Dcčirr I,oIi":ic CR. r<,,1rl: r..li,.ir,, i|"ri.,.
Usteckého kraje, jež návrlr rrtnístční přeclnlětného přechoclového dopravníhri ,nne.]ni',, ,ul.ir",,i
odsoLrhIasi] dne l8,12,20I8 pod č,j, KI{PU-24 3487 -1lČJ -2018-040206.

V_ sortladr: s rtstanovctrínl § 77 oclst, 5) ziikona o silničnínl provozLt neclorrtčclval zclcjší ťrřacl přcdInčlnj,
návr-h. ()Patřcní obccné PovahY - návrh stanol'cni přcchocIné ť,prn"y 1rrovur,, tla ptlzcIlttticit konlLtni|iacíclt
zvcřejněnínl na Úředrrích dcsliách příslušných úřaclťr a ani ricvyzýr,aI doiecnc oson;, k prldát,liIli
připornínek nebo rránl itek,

Vsorrlarlus§173,o<lst. 1správního řárlu a porlIc § 77 odst, l písnr, c) a odst.5) zítliona o silničníIrr
Provozu sc Proto tlncŠnínl dDenr stanovu,ie př,cchodná úprava provozu na pozemních kontunikacíc1r.- na nrÍstní l<onrunil<aci ul, Moravská p.p.č.2t}0l2 a 280/5 v k,ri, ýarnsrlorí, y rtintci al<cc
DC. Varnsdorf, PPČ.Z80|2,, riPrava lrNN, spočíva.jící v umístčrrí přcchorlnóho rloprayního z,r,tčcní či
zitŤízaní dle sholir uvcdcnó spccifikacc,

Poučcní:
V soLrlaclLr s § 173, odst. 2 správního řácju nc]ze proli opatřeníobccnó povahy podat opravný prostřccleli,
V souladu s ustanovcním § 172 a 173 Zál<ona č,500i2001 Sb., spI-rivní ř:id,,ie toto Opatřcní obccnó
povahy vyvěšcno na dobu l5_ti duů,

Ing, Jaroslav I]er.átlc]< v.r.
vedoucí odborLt spriivy nla jetlirt

a investic

Příloha: sitLracc a schóna B/2

Na úřctlni tIcscc příslušnóhtl úi.atlu r,;vč,šcno,'"", ....l.!,.-:..:]!19r"1,,,,,,n tlnc:,.....,.....,...,.......
Nl úřerlní tlcsce vvvčsí:
MčU Varnsdorf - ORG, Nánr. l]. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf

l'o nabytí účinnosti obtl rží:
Nayrhovatel k realizaci:
GEZ spol. s r..o., ]DDS: z478ar6

síd]o: BI,atisIavská ě.p. 2996,407 47 Varnsclor.|
Dotčcný orgán na věrlonr í:
PoIicic Ccske rcPrrbliky.KŘP Ústcckc]ro krajc. [',,crtllrioJhtrr lJr",;írt. Dopt.;rvtti inspL,LroI.rit. ll)l)S:
a64aión

sídlo: IlLrsovo n:iměstí č.p. I l 1/l2.405 02 Dččín
ostatní na včtlomí:
l'echnické sltlžby rlěsta Valnsclor.|, s.r,o,, IDDSl zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č,p, l217,40147 Varnsilori
vlastní
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nr] mrhů al \FŤ-rii §.nta].,Er :

",v

Čísb jednao': MDcž 323gt2o1?
spisová zn.: MDc/73239/2o1 7

pcdaiia !z;].JaÉ cb.usíanŤln 5rnúivi.,mJ

..dthn ua!ér. .dbllcxí F..ir.nÉ .hoai lii ,

; _ n pic.ts uz2tE 7rb:št.ť
nin,ie -: 3 ,4-.tE;ni s,Fl:,] !:Ť|: i

!
!

| 
' 

ú!žc bll vo ,lýi!ínéčl,.r.ch ,Ipederh ft2.št
| lv,iižl 3-1.2.1

l
| 2) nži|i dcpÉnct z!al:!lí a d!p.iii7.' i;n&-
] ./ r plbldj J]ubč:nyJi, a U::.-,al:cí1 ,IJ:J
i ciodx/fu d6ac ilcla/l F. 6ir"]E:, Djt', sa\enplBflí 2ž 8|2n

;,. i

/*\ '', l

i
I

I

ll !ut,.

+l

tD,,l,,1,1t,\7

slrana 4 z 4


