
MěstskÝ úřad Varnsdorf
OSMI * oddělení dopravy a silničního hospodářství

Nánl. I]. Benešc 470
107 47 V^RNsDoRl|
l-cl: +420 4l7 5]5 lll
va ln s d ol li4v ar'n sr] o r 1] c z
hltp://\!,w\,.vin]sdorí]cZ

Sprár,a a údržba silnic Ústeckóho kraje
Krokova č,p, 3l
405 0] Děčín ]

Váš dopis č,j,:
Ze dnc
Našc čj,;

VyřizLrje :

'I'cl:

l)alLrn:
I:, nr a il:

12.12.2018
OSMl/ l2tl5/20 ] 9/I]orSa
MUVÁ 2ll4ól20l9BorSa
I]orovičková Šrilka
4l7 545 I8 ]

8. 1 .20 t9
sarl<a. borov ic kor,a@r,a rn sclo
rf .cz

VEI1nJNÁ VYHLÁŠKA
Opatřcní obecnó povahy

MČstský Úřad Varnsclorfl OSMI - oddělcní doplavy a si]rličního hospocllu'stv í. .ja l< o přislLršný ofgilln stiitllí
sPr'ávY ve věceclt stanovcní ntístní a přechoclnó ťrllr,avy proyozll I]il silni;i iL a lIi, třít1!, nlístrrí
kcnrunikaci a na veřejně přísnrpné účeIové kolnLrnikaci a Lržití zaíízertí pro 1;rovozní irríormace ila sjlnici
lL a IlL tříclY, nlístní kotnLtnikacc a vcřejnč přistu}rné ťtčclovó l<onrLrrlil<ttci, v soLtlaclLt s tlstal] o ycll íl]] § l2,1
odst. 6 zákona Č.36l12000 Sb., o pr-ovozu na pozctnrríclr korlLlnikacích a o zntčtlách nčktcrých zlrkonii
(zákon o silniČnínr provozu), v platnénl znční, v soLrIacjLt s rtstanovenínr § 77 oclst, l písm, c) 1jlož z:iliona
a v souladu s ustanovenítn zákotla č. 50012001 Sb., sprár,ní řltcl. vc znční pozcičjšíih přcápisLi (clátc .jcn.,správnířlrd")

slanovujc př,cchodnou úpravu pI,ovozu na pozcnrních I<ontuniI<acíclr spočír,a,jící r,

osazcní přccltodného dopravnílro zlaěerlí či zaíízcň:
- dle typového značcní řady I}, C 'I'echnických poclrnínel< TP66 ..7.ásady pt.o oznlčoviiní

pracovních nlíst na pozenrních konurrikacích.'

v lokalitě: siInicc II. a IIL třítly v úzcmním obvotlu obcc s t.ozšířcnou prisobností. rj, ol';cc
Varnsdorf, Shrdiinka u [lLtnbttt,ktl, Dolní PocllLrží, Ilorní lroc]lLrží, jiřetírl poc1 .]ccllovoLt.
RybniŠlě, Nová Chřibská, Krásné PoIe Lr Chřibslié, Dolní Chřibská, l Ior.ní Chřibskii a
Chřibská

opatřeni: úp lné otneze n í
částečnó onrezení - přechodné zťtžcní vozovl<y na .jeclcn jizclni prrrh o rllininlrlní šíicc
3,Orn

v rámci alrce: ,,Provádění běžné údržby na silnicích lL a llL lřkl''

ternlítr platnosti: od nabytí právních účinků toho(o opatř.ení obecnó poyahy do l5. letlna 2()20

za spinění následL1 ících podnrírrek:

schéma dIe typového zrračení řady B Technicliých poclrnílrck 'fp66 bLrde poLržito pro označcní
pracovníclr nríst v intI.aviliinu obce,

Schénra dle typového značení řady C 1'echnicl<ých podrnínck TP66 bLrclc poLrži1o prrl označcní
pt,acovníclr nlíst v cxtr.aviliinLt obce,

2)

])

3) Do doby dol<ončcní l<onečnýclr povrchol,ýclr
označen dopt.avní zIračl<ou A7a ,,Ner.ovnost
zásahtt v oboLt sněr.ech j ízdy.

ťtplav pl,o r,šccIrny zlrsahy do siInice ll. a IIl, 1řícll.
v(llU\k)" a lo \c \,/(llllcllosli ]5rtt l,řctl rrrr.rt,Itr

, i,J,1 !,, .;



4)

5)

C,.i, MiJVA 2tl16/20l 9BorSa \ll 2

9)

1)

ó)

I( označení pracovníl]o inísta budc poLržito reflexrrích dopravních značel( (lllin tři(l), I{2)
v základních veIil<ostech, Koznačcní pracovního rrlísta l]esmí být poLlžito nečite]nóho či jillali
poškozeného dopravního značení, značky a zábrany nrLrsí bj,t zajištčny pr.oti posLrrltttí vlivcnl
pověllnostnísituace,

Rozrlěl'y a provedení dopravníclr značc]< či doplavtlího zařízcrlí nlLtsí být v soLrIaclu s VylrIášlioLr
ě, 294/2015 Sb., kteroLr se prováclějí pravidIa provozu na pozenlníclr l<onlttni]<acích, v platllóln
znění, dále vsouladLt sČSN t]N l2899-] a v soulaclu sl'P 66 - Zásacly pr.o oznitčor,ltnI
pracovníclr míst na pozclllních konrunikacích.

Trvalé cloplavní značcní, ktcI,ó by bylo v fozpor|l sc značcttínr přcchoclnýrn, budc překr.yto ncbo
odstraněno. OI'icnlační dclpravní zlačení lzc přcchodnč zrLršit přcl<řížkovír n itn ol.aIlžovo_čct.ntlrt
fóliío nrinirnální šířcc pásLr 50nm,

PřekáŽka silničního pt'ovozu budc za snížené viditelnosti osr,čt]cna soLlpI,avoll l,Ýstt.ažnÝch sl,č.lcl
S 7,

Přechoclná Úprava pt'ovozu se stallovtljc pouze lla dobir nezbymě nutllotl pI-o oclslraněrli z;'tvac|_l,a
po odstťančnízár,ady bLlde přechodnó doplavníznačení ncllr.ocllcllč odstrančno.

Výrobu. osazenÍ. prriběžlrou údl'žbLr a rlrisIcdnó odsh,anční přcdtnčtnóho přcchotlnóho cioprar,ního
zrraČení či zařizení zajištilje na své nlrklady žaclatc]. Osazcní bLIclc pt,ovcclcno ncjclíiyc po rlabytí
ťrčirrnosti tohoto opatřeníobecnó povahy, alc pouze v tclnlíI]tl cllc přcdchozího LlotlLr.

výše uvcdené stallovení clop.avního uaěcrlí a uvedené podmíIrky platí pr.o prov/rclční .,Bčžnó
ťldržby konrLlnil<ací" v souladtt s § 9 a přílohoLr č. 5 vl,hlášky č. 104llg91 Sb,, ktcrotr sc provlrclí
zákotr o pozetlníclr konrtnikacíclr a drilc krátltoclobých oprav ]<onlttniltací s clobott 1lt.ol,áclčni
max. do 5{i dnů,

V soLlIadLI s ustanovenínr § 77 odst. 5 zákona o si]ničnírn
návlh Opatření obccné povahy - návrh stanovenípřechorlné
zvcřcjněnínl rla úředních desl<ách přísltršných úřaclů a
připorlr ínek nebo ni'tnritck,

provoztl ncdoručoval zdcjši ťrřad přcdnrčtni
ťtpravy provoztt na pozcnlníclt kornLtni]iacích
ani ttevyzýr,al dotčcné osoby, l< podr!váni

8)

]0)

Vsouladu s ustanovcnínr § 77 oclst. 5) nabývá toto Opatřcuí olrccnó povalrl,írčinnosti plitýnr tlnenr
po dni vyvčše ní r,cřejnó ryhlášky.

odrivodnční

N4Čstský Úřad Varnsdorl, OSMI - oddělcní dopravv a silničního hospoclziřstr,í, jako přísILršný orgiin stlltní
správy ve věcech stanovení nlístní a přcchodné úpravy provozll na sr]nici II. a IIL třítlý, Iníslrlí
I<ornunil<aci a tra vcřejně přístLlpnó účclové konrLrnikaci a Lržití zaíízcú prc> 1ll,clvozní irr]i;rrnacc rla silrlici
lL a Ill. třídy, níshrí korlttnil<acc a veřejně přístLrpnó ťtčciovó komurrjkaci, obcjržcl pocJnčt kc sla]]0\,clli
Přechodné Úpravy dopravrrího značení na pozenlní konlurrikirci ncbo Lržití zaííz,ertí y soLtvis]osti provácičrli
běŽné,ÍrdrŽbY v souladu se zál<onent č. 13/1991 Sb, a vyhIášl<otr č. l04l1991 Sb.. ktcrotr Sprá.",a a úrlr.žba
silnic Ustcckého kraje, p.o., provoz Dččín, vc spt,ár,nin obvoclč Nlčt] Va.nsclorf pr.ováclí.

Na základě lohoto podllčttl byl vvstavcn nltvrh rra slanovení přcchoclnó ťtprav1, provozLt vclanó lokalitč
sPoČÍvající v Lttnístění přechoclného dopravníIro značcníči zařízc1-:í 1,1tl silnioích IL :r IIL třicly cilc trporóllrl
schéna řady B a C Technicl<ých podrnínel< TP 6ó,

Návt'Ir stanoveni přechodné úpravy provoztl na 1lozenrníclr l<orntlnikacích silnicc II. a III. třícj
v ťtzclnnínl obvodLt obce s t,ozšířenoLt pťrsobností byl v soLrlatlLr sc znčtlítn § 77 odst, 2) ziltkorla cl
sjIniČrlírn 1rrovozLr. pro.jcdttán s příslLlšnÝn dotčenj,rn olgáncnt, tj, Krajskýnr řeclitclsrr,írn poIicic
Usteckeho_klaje, UzernníIlo odborenl Dččín, dopravní inspektorátc;l cInc-s,iz,zoIs poc1 č,j, Kl{I)tJ_
23 6 5 52- 1 l Č,l -20 1 8-040206.

VsoLr]adLt S uStallovcním § l7] odst, lsprávního řádr.r avsoLtlaclLr 5 Llstanovcníln § 77 oclst. lpísrll. c)a
odst, 5) zákona o siIničnínl provozu se proto clncšnínl dnetll slanovLrjc přcchoclrrá ťtl;rava p,:ovozLt ,,it
Pozenlních l<onlunikacích - siInice IL a ]lL třkj v ťtzetnnírn obvociLl obcc s r.ozšířcnoLI piisobncistí, q, obcc
VarnsdoI'Í.. Sttldánka u Rttnlbtlrku, Dolní PodlLrží. Ilorní t'odlLrží, Jiřctín pod JccllovoLr, Ilybnišlč. Nov:i
chřibská, krásné pole u chřibskó, Dolníchřibslrá, llorní chřibsltá a c]hřibskri.

,7 l rtt;l/
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Poučení:

Ve smysIu ust. § l73 odst.2 zákona č.50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisLi, pr.oti
opatření obecné povalry nelze podat opravný prostředek. Ve snrysltl ttstanovení § ]0la a násl. zrik, č,
l50/2002 Sb., soLrdní řád správní, ve znění pozdějších předpisů,je nrožný přczkr:nr Lt soudr-t.

Ing, Jaroslav Beránek v.r.
vedotlcí odboru správy rnajetku

a investic

Přílolrv:
- typové schéma řady B techrrických podrnínek č. 'lP66 - Bl1 , Bl2, Bl3, Bl4, Bl5.1 , Bl5.2, 816, Bl1 , Bl8,
B/9, B/l0, Bl11, Bl12, Bl13, Bll4.1, Bl14.2, Bl)4,3, B/]5, B/ l6, Bll1, Bl18, Bl]9, Bl24, Bl25.1, 8126
- typové sclrénra řady C technických podrnínek č. 'lP66 - Cll, Cl2, Cl3, C/4, Cl5, Cl6, Cl7 , Cll\c, Cl1l ,

Cl12,Cl13

Tento dokunrent nrrrsí b;ít na úřední desce MěstskéIro ťtřadu Varnsdof a obecníclr írřadů dotčených obcí
vyvěšerr po dobu l5 dnti a zveřejněn též způsobenr Lrmožriujícím dálkový přístup,

vyvčšeno dnc: ......0.9,.:i...iq19...... s e.i muto tlnc:

Na úřední dcsce vyvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nánr. E. Beneše č,p. 410,401 47 Varnsdor.|
MěU Chřibská, lDDS: xcsa3 8b

sídlo: Chřibská č.p. l97, 401 44 Chřibská
Obecní úřad Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh

sídlo: Dolní Podluží č.p. 6,407 55 Dolní Podluží
Obecní úřad Holrrí Podluží, IDDS: wggbzxy

sídlo: IJorní Podluží č.p. Z,407 57 Horní PodlLrží
Obecní úřad Jiřetírr pod Jedlovou, lDDS: clcl6bngb

sídlo: Vinařská č.p.32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Obecní úřad Rybniště, IDDS: a2fbx48

sídlo: Rybniště č.p.33, 407 5l Rybniště

Obdrží:
žadatel:
Ústecký kraj, VeIká lllaclební 3l l8/48, 400 0l Ústí narl Labem (doručí se: Správa a úc]ržba silnic
Usteckého kraje, IDDS: 6hevxje

sídlo: Klokova č.p. 3 l, 405 0I Děčín J)

Dotčcný orgán:
Policie České reprrbliky,KŘP Ústeckého kraje, Úzcrrrni odbor.Děčín, Dopravní inspektorát, lDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p, 11ll1Z,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vlastrrí

| /0\l{ )i.


