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Opatřcní obecné povahy

Městský Úřad Valtlsdorf, OSMl - oddělcní doplavy a siirličního hospocjářství, jalio příslLršný sprár,ní
orgán ve vČcech Stanovení nlístrría přechodrré ťtpravy plovoztt na pozcnlníclr l<ontlnikacích nli siInicícIr
lI. a III. třídy, nrístllí kotnLtnikaci a veřejně přístupné úče]ové konlunikaci ve spr.ávnínl obvoclu Městskólro
Úřadu Varnsdorl', kter'ý je podle ustatlovctrí § ]24 odst, 6 zákorla č.36]/2000 Sb,, o proyozLt rla pozentnícIl
konlLtnikacích a o znrěnách nčkterých zákonťr, vc znění pozclějších přeclpisů (clále.jcrr "zál<on á siIničnínl
Provoztt"), Podle r"rst, § 77 odst. J písnr, c) tóhož zákona a v sottlaclu s Ltstanovcnínl ziikona č, 500/2()0.+
Sb,, správní řád, ve znění pozdčjších předpisLi (dálc jen ,,spr/rvní řácl,')

stanovujc přechotlnou úpravu provozu na pozcnrníclr konrunikacích,

spočívající

v dočasnóm osazení př.echo<lnóho dopravního zIračcní či l,ařízeni:
, tIlc přiloŽenó odsoulrlascnó situacc a schómatu ]'P 6ó ,,č. l}/2'., I((erli ír,oř,í pi.ílohu tohrllrl

stanovcní

v lokalitě: nrístní l<onrunikace ul. I]Iradní p.p.č.10l2 v l<,ú. Varnstlorf
z rlůvodu: uložení nového zerlního ]<abeIovélro veclení

v rámci akcc: IV-l2_40l6li61, DC_Varnsdorf, ppč.7717, novó kNN

Potlrnínl<y pro provetlcní přcchodnó úpravy provozu:

], I)řecllodná ťlPrava provoztt se stanovrtje potlze na dobu výše uvccjené stavební akce, tj. rllax, na
obdobÍ: od nabytí ÚČinnosti Opatření obccnó povalry clo l5.4,20t9, a po jejírn Lrkončení bucle
přechodnó doptnvtlí značení nept.odlenč ocjstraněno.

2. K oznaČení bLrdc poLrŽito reflexníclr doplavních značcl< (nrin, třícly R2) v zriklaclních vcli]i()Slcch,
K oznaČení nesnlí bý1 potržito ncčitclrlóho či poškozcnóho rJopr.avirího znltčcní, značli1, a ziibrltn.,
nLtsí být zajišlěny pr.oti posLlnLrtí vliven povčtrrlosti,

; n9119l- a provedené dopravníclr znaČck či clopravního zařízerrí musí býl v sottIaclLl s Vylrlr:ršI<oLrČ??jl29]: Sb., kterou se provádějí plirvidla plovozrr na pozenrníclr konrilnikacích, rjálc v soLrlaclLr
s CSN EN 12899-1 a v souladu s technickýnli podmínkanri 'I'P 66 - Zásady pro přcchoclné clopravní
zIračenína pozetl-tn íclr komun ikac íclr,

4, VýrcbLr, osazerrí a PrŮbČŽnotr ÚrlržbLr a násIcclné r,časrlé ocistt,anční přeclnrčtnóho picchoclnóllo
doPI'avního znaČcní Či zařízcní zajišt\rje na své vlastní náklady ltavrllovatcl, tj, spoIcenosr Cirz spot.s r,.o., IČ: 21291438, i]ratislavská č.p. 2,996, 401 47 Var.nsclorí- (pr.rcovník o,]puueany ,"
zabczPcČcní al<ce je pan Jakub Zdvihal, íel.:114 410 779). osaz.etlí btlcle proveclcno nejdřivc az po
nabytí írčinnosti tohoto opatřcni obecné povahy.

5, lrva]Ó doPravníznaČenÍ, kterójc_l' l'ozpoltl s přechoclnýrn clopravnínl ztlačcnítn brttlc přcl<ryto a po
Ltkončcníakce uvedetro do původního stavLr.
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6, Toto StanoVeI]Í DZ je platné pouzc jako ncdílná součást rozl]odnutí přísILršnóho siinrčního spr.ávnilro
úřadu.

Vsouladu s ustanovcnínr § 77 odst. 5) nabývá toto Opatření obccnó povahy účinnosti Jlátj,m rlncnl
po tlni q,včšení veřc,inó vyhlášl<y.

orI rivod nční
Dnc l8.]2.2018 podala spoIeČnost GEZ spol. s I,.o., lČ: ?1297438, Br.atislavskri č_p. 2í)96, 401 4,1
VaInsdo|f zdejŠÍnru sPt'ávnínrLt orgátrtl návrh na stanovení přcchodné úpravy provuzLr na n1is1llí
konrLInikaci Lrl, Ilradní p,p,č. l0J2 r,k,ú, Valnsclorl l)řctlrnčtrlý nrivrlr.1e )dLivocinčrl vsoLtvislosti s
ČásleČnot] uzavírltou nrístní konruniltacc Lrl, IIraclní na p.p.č,J0l2, v k,ťi, ValnscloI.í' r,rrinlci Lrložctlí
nového zcnlll ího kabclového vedcni.

N:ivrh stanovcní přechodnó Úplavy provoztt na pozcnrtlích kornLrnikacích - nlistní kottlLrniI<aci ttl, IIr.acltli
na P,P.Č,l0l2 v k,Ú, Varnsdorl'v ránlci al<ce DC_Valnsclorl ppč.7747, novó kNN b1,I v soLrlaclLr sc zncll1l)l
§ ]7 odst,2ta Jl zákolla o siIrtičttitn 1rIovoztt 1lI,ojcrlrtlitr s přisIrrsrrýrrrtlotccrljttt orjirtertt. tztt. l)oIlrlrtttttt
inspcktolátenr Úzernního odbot,tt Dčcirl l'o1icie itt, rralsie icclitclství ;"ii"i" ij.;;;k;j,; il..;". ;.u,,n",r,Ltlnísteni PiedrnČtrléhcl Picchodového dopravního značcní a zařízcní ocisoLrh]asil clnc l1.12,2blli pocl č,.j,
KRI,1 r-]40085- l ť.l-:o ix-o+o:or,,

V,sort]adu s Llslallovcniln § 77 odý,5) zriltona o silničrrím pl,ovoztt nedot,Ltčoval zclcjší riřarl přctlnlč,trlí,
návrh.OPatření obecrré PovahY náVfh stanovcní přcchoclnó úpro.,y 1rruuor,, na pozctnníclt I<otltLttliliacic]t
zveřcjnčnítl na ťrředních dcsk/rch příslLršných úřaclů a ani ncvyzýval clotčcnó osobv k poclav:irlí
pI'ipottt irrck Itebo llárrritck.

Ysoulatlus§l73,odst. 1sprítvnílro ř,tidu a potllc § 77 odst, l písnr. c) a orlst,5) ztil<ona o silničIrinr
PrOvoZtI sc Proto tlncŠním tlncnt stanovu.jc přcchotlnri úprava provozu tta prlzcnlních 1<ontunil<acích
- na nrístní konruniI<aci ul. Ilradní p.p.č.l0l2 r, l<.ti. Varnstlorí' v rlirnci nlicc l)C VarnstItlr1,,
Pllč,1117, nor'ó I<NN, sPočívající v urnís(ční př'cchorlnólro dopravnihrr značclri či zai.izcrri tttc sIrrrr.lr
uvetlcnó spcciíikace.

l'oučcní:
V souladLt s § l73. orlst, 2 splzivního řádLr nclzc proti opatřcní obccnó povahv poclat opraynÝ pt.osticclcli,
V souladu s ustanovcnínr § l72 a l73 Zákona č, 500/2004 Sb., spI.ár,ní i.:itl, ,|c toto Opatř.cní rrllccrrí,
povahy vyvčšcno na clobu 15-ti dnů.

lng, JarosIav Bcráncl< v.t.,
vcdoucí odbot,Lt spr.lrvy nrajctl<Lr

a invcstic

Přílohal sihrace a schénra B/2

Na úř,cdní dcsce př.íslušnóho úřnrlu vyvčšcno,'"", .l,!.,.l],.,l!]l..";n.,uto dnc:,.,,,.,...,,,....._....,
Na ti řcrl ni dcscc vvvčsi:
MčtJ Varnsdorť - OI{G, Nánr, l], l]cncše ě.p.470,40147 Varnsdorf

Po nabytí ťrčin nosti obtlrží:
Navrhovatcl l< rcalizaci:
GEZ spol, s r,o,. lDDS; z478ar6

sk]lo: Bratislavská ě.p. 2996,407 47 Varnsclorf
Dotčený orgán na včdomí:
PoIicic Českó rePLrbliky,KŘl'Úslcckehcl klrrjc, Úzcnrniodbclr l)ečín. Dopr.avtti inspclitor.l,rt. ll)I)S:
a64ai6n

sídlo: llLtsovo nálnčstí č,p, l11l12,405 02 Dččin
ostatní na včtlomí:
l'cchnické slLržby města Valnsdor.í, s,r.o,, IDDS: zaj ó.ley

sídlo: Sv. Čeclra č.p. 1217, 107 47 Vamsdóri
Vlaslní

l ll' ,l,, ili
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§chóíria Ěy'Z

§iandardni p.ácovni ,]i{c na pazaínni
l(oŘuňitácl s malým doprnlnim .atiié_
nim. zúieíi vo.ovkY ná iédén jbni pruh.

'"":;w

Čí§lo jednací; MDcr3239/20í 7
spisová zn_: MDc?323g/2oí7
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