
MěstskÝ úřad Varnsdorf

OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství

Nám. E. Beneše 470
407 47 V^ltNSDoIt|
Tcl: +420 4]7 545 IlI
Varnsdori@varnsdorIcz
hltp |//WwW.v.rmsdorf.cz

v.lánrci akce: ,,OPrava lravarijníclr poruclr inženýrských sítí ve správě sLrbjcktti technickó infl.astrukttlry
Či.ve vlastrrictví obce, bezprostředně olrložLrjících plovoz lla pozcmních kornLrnikacích a proueae,ri uei,,1'e
údržby spr,ávcerl komunikace na nrístních kolrrLrnikacích''

tennín platnosti: od nabytí právních účinků tohoto opatření obecné povahy rlo l5, lerlna 2020

Váš dopis čj,:
Ze dnc:
Naše č.j.:

Vyřizuje:
TeI:
Datum:
E-mail:

6.12.20l8
OSMI/ l2l4120 ] 9/BorSa
MUVA 2836/20l9Bot,Sa
BoI,ovičková Šár,ka
417 545 18I
8, l ,20l9
sarka, borov ickova@varn sdo
rť.cz

br.rde použito pro označení

bude poLržito pro označcní

za splnění nás ledLrj ících podtnínek:

l) Schéma dle typového značení řady B Technických podnrínek TPó6
pracovníclr nríst v intravilánu obce.

2) SchéIna dle typového značení řady C Technických potlmínek 1.P66
pracovnícIr trríst v extravilánu obce,

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecnó povahy

MČstský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospoclářství, jako příslLršný olgán stlttlrí
správy ve věcech stanovení míshrí a přechodné ílpravy proVoZU na silnici ll. a Ill. tříd!, nlístní
kornttnikaci a na veřcjně přístupné účelové komLrnikaci a Lržití zaiízcní pro provozní inlornracc na silnici
Il. a IIL tříd}, nlístní komunikace a veřejně přístrrpnó účelové komtrnikaci, v souladu s Llstanovenínr § I24
odst,6 zákona ě.36112000 Sb., o provozu na pozenníclr komutrikacích a o změnáclr některých zákonri
(zákon o silniČníln provozu), v platném ztlění, v soLtladu s ustanovcním § 77 odst, l písrn. c) téhož zákona
a v souladu s ustanovenim zákorra č. 500lZ004 Sb., správní řád. ve znění pozrlčjšíih předpisti (tlále .jcn
,,správní řád")

stanovuje přcchodnou úpravu provozu na pozemníclr komunikacích spočíva,jící v

osazení přechoclného dopr.avního značení ěi zaíízení..

- dle tYPového zrračení řady B, C Technickýclr podnlíncl< 'fP66 ,.7,ásady plo ozl]ačovutllí
pracovních n,]íst na pozemních kornunikacích''

v lokaIitě: na místních komunikacíclr a siInicích II. a III. tř.ítl v úzcmnínr obvodu obce
s rozŠÍřcnou pŮsobnostÍ, tj, obce Varnsdolf, Stuclánka u Rumburktl. Dolní PodILrži.
Holní PodluŽÍ, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Nová Chřibská, Krásnó PoIc u Chřibskó.
DoIní Chřibská, I{oní Chřibská a Clrřibská

opatření: úplrró onrezení
částečné omezení - přechodnó z,úžcní vozovky na jcden jízdní pruh o rninimální šířcc
3.0nr
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3) Do doby dokončení koncčných povrchových ťtprav plo všechny zásahy do silnicc Il, a lll. třícly a
místních konunikací označen dopravní značkou A7a,.Ncrovtlost vozovliy" a to ve vzdálenosti
25nl před nlístenr zásahu v obou slnčrech.jizdy,

4) K oznaČerrí pracovního rlísta budc poLržito reflcxních dopravních značek (ntin třkly It2)
v z/r]<]adních vclikosteclr. K označcní pracovního lllísta tlcsn,]í být použito ncčitcIrlóho či ,jinaIi
PoŠkozeného dopravnílro značetlí, značl<y a z,ábrtlny nlLrsí být zajištčny 1,lroli posLtlltttí vlirenl
poVětrnostní Sittlacc.

5) Roznrěry a provcdení dopt,avníclr zrraček či dopravtlího zařízerlí musí být v sotrlaclLr s VylrláškoLr
Č. 294l20]5 Sb., I<teroLr se provádčjí plavidla provozLt na pozenrrríclr l<ornttnikacích, v 1;Ialnónl
zněnÍ, dále vsouladtt sČ'SN CN l2899-1 n v sottl;rcltt s Tl) 66 ZásatJv pro označor,átlí
pracovrrích míst na pozetlních konrunikacích.

6) Trvalé cloplavní značerrí, l<teró by bylo v rozportl se značenín přcchoclnýnr, bLrclc pi.clirylo ncbo
odstlančí]o. Orierltační dopravní značení lzc přechodně zrtršit přel<řížkovánín oranžovo_čct.tloLt
fólií o minimální šířce pásLr 50mnr,

1) Překážka silničního pt,ovozLt brtde za snížcnó viditeInosti osvčtlcna soLll]l,ilvoll výstlažných s\,č,lc]
S7,

8) Přechodnzi Úplava provozu sc stanovuje pouze na dobLI nezbytně IlLltllotl pI() oclstr.arlčni ziivacly a
po odstranětrí závady bLrde přechodnó dopr.avní značení ncprocllcnč ocIslraněno.

9) Výt'obu, osazcní, pr'ťtbčžnou ťrdlžbtl a náslcdnó oclstlanční přecInčtného přechoclnóho ciopr.al,nilro
znaČení ěi zařizení zrrjištiljc na svó nlrklacly žadalcl. Osazcní bLtdc plovcclcno ncjclřír,c po rlabytí
ťrČinnosti 1ohoto Opatřcní obccnó povalry, aIc pouze v tclI]]íIlu cIlc přeclchozího boclrr.

l0) Toto staI]ovcní je vydáno pouze pro zajištění bczpečnosli siIničního pfovoztI Ila pozcnlních
korlttnikacích v připadě havaI'ijního stavu a na dobLr nezby,tně ntltl]otl }]ro oclslranční zitvatlr,,
Nevztahuje se na plánovanó opravy, výměny a na bttdování nových inženýrských sití a nezb:tvtrj,:
ohlaŠovací povitltlosti clle zákona č. 13l1991 Sb,, o pozemníclr I<omLrnikacích. v platném zttcni,

]i) VýŠc Lrvedenó stanovcní dopravtrího značcní a r.lvcclcnó poclnínliy platí takó pt.o spI,iteu
komLtni]<ace tj. Tsnl s.r.o. Varnsciolf v r,ánci plovádční ,,l}ěžnó úclržby I<onrLtnikací" v soLtlac]ir s §
9 a Přílohou č. 5 vYhlášky č. 104l1997 Sb., kterou sc p1,ovziclí zákon o pozenlníclr kornLrnikacích a
dále krátl<odobýclr oplav ltonrunikací s doboLr prováclční rnax. do 5-ti cjnťr.

V soularlu s ustanovcnínr § 77 odst. 5) nabývá toto opatřcní obccné povah1, účinnosti plitýnr dnenr
po dni vl,včšcní veř.cjnó vyhIášky,

0důvodnční

MČstský Úřad Varnsclor'|, OSMI - odděIcní dopl,ar,;, a silničního hospoilářstv í. .ja ko příslrršnj, or.gilIt stii1Ilí
spt'ávy vc věceclr stanovení nlístní a přcchodnó ťrpravy provoztl na silnici ll, a lIl. třídý, rllíslní
konunikaci a na veřcjnč přístupnó účelovó l<ornLrnikaci a Lržití z,ttřízení prtl provozní inlorrnacc na silnici
II. a lIL lřídY, nlístní konlunikacc a veřejnč přístLrpnó účelovó kottltrrlikaci, obc]r.žcl poclnčt ke stanovcni
Přechodnó ÚPravY dopravnílro značení na pozenní konrLtnil<aci ncbo Lržití ztiřír.cllí v sorrvislosti
s odstraňovánín-r havarijníclr porttch irrženýI,ských sítí, bczprostředně ohrožLlících pt.ovclz na pozcntníclt
konrLrnikacích a plovádění běžné údržby v sottIac]tt se zákoncrn č. 13l)991 Šu, n uyt]tlikou e, to+rtqqz
Sb,, ve sPr'ávnínr obvoclě MěÚ VarnsdoI,i, ktelou provádí správci inžcnýrsl<ých sítí a správcc kotllr.tnikace,

Na základě tohoto podnětu byl vystaven niltvt,h na stanovení přechodnó ťtpravy provozu
spočívající v tlmístčí]í přcchodnóho dopI,avního značení či zařízení na siInicíclr Ii, a IIL
kotnLtnil<ací dle typového schónra řacly B a C Technicl<ých poclnlínck TP 66.

v dané loka litč
třid1, a n ísln ích

Návt'h stanovenípřechodné Úpravy pt,ovozrr na pozctllnícl-t konlrrnikacích siInicc Il. a III. lřícl a tllislnic]t
konlunil<aci v Úzernnínl obvodu obce s rozšířenoLt pťrsobnoslí byl v soLrladtr sc znčnítn § 77 odsl. 2)

1:|o",.,9 
silniČnínt,pt'ovozrr projcdnán s příslLršným clotčenýrn orgáncrl, tj. Krajskýrn řeciitcistvim policic

Ustee l<Óho.kra.je , Uzentniho odbolen Děčín, dopravní inspektór,zítenl Jn":.lziots pocl čj. KItptJ_
23 6 5 52 - l l C.I -20 1 8 -0 4 020 (l -

V sortladLr s ustanovcl]Íl11 § 77 odst, 5 zál<ona o silničnírl provozLt nccioručoval zilcjší úřacl předrrlčrní,
návrlr OPatřcní obecné povahy - návrh stanovení přcchoclné ťtpI,avy provozLt na pozcnrníclt konlLIni]iacích
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zveřejněním na úředníclr deskáclr příslušných úřadů a ani nevyzýval dotčcné osoby k poclávriní
připomínek nebo námitek.

Vsouladu s ustanoveílím § 173 odst. l spr,ávního řádrr a v souladu s ustanovením § 77odst. l písrl, c) a
odst. 5) zákona o silničnírrr provozu se proto dnešním dnem staIrovrtje přeclrod:rá ťtpLava provozu tla
pozenlníclr l<omunikacíclr - silnice II. a IIL třkl a nlístních komLttrikací v územnínl obvodtt obce Varnsdorl
s rozšířenou prisobnosti.

Poučení:

Ve snryslu ust. § l73 oclst.2 zákona ě.50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějšich předpisti, proti
opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek, Ve snryslr: ustaIrovottí § l0la a násl. zák. č,
l5012002 Sb., soudní řád splávní, ve zněnípozdějších předpisťr,je možný přezJ<unl rr soudtt.

Ing. Jaroslav Be rálrek v,r,
vedoucí odboru správy rnajetku

a investic

PříIoh),:
- typové schéIna řady B technických podnrínek č. 'f P66 - Bl1, Bl2, Bl3, Bl4, B/5. l, B/5,2, F,16, B/7 , Bl8,
Bl9, Bll0, Bl11 , Bllz, Bl13, B/l4.) , B/l4,2, Bll4.3, Bl15, Bll6, Bl11 , Bl18, t]ll9 , Bl24, Bl25.1, 8126
- typové schéma řady C technických podmínek č. TP66 - Cll,Clz,C/3,Cl4,C/5,Cl6,Cll,Cll\c,Cll1,
Cl12, Cl13

Tento dokunrent musí být na ťtřední desce Městského úřadLt Varnstloll a obecníc]-t ťrřadti dotčcnýclr obci
vyvěšen po dobrr l5 clrrů a zveřejněn též způsobem umožňLrjícín clálkový přísttrp,

0 9, l]1. 20]s
vyvčšeno dne: .,,.. se.i muto clnc:

Na úřcdní dcscc vyvčsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nánr. E. Beneše č.p.470,407 47 Varrrsclorl
MěU Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibskáč.p. l97,407 44 Chřibská
Obecníúřad Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4blr

sídlo: DoIní PodIuží č.p, 6,40'l 55 DoIní Podlrrží
Obecní úřad Horní Podluží, IDDS: lvggbzxy

sídlo: Žofín č.p.2,407 57 Horní PocllLrží
Obecní úřar,| Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb

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

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

ObrIrží:
žadatcl:

Město Vanrsdorf, Nám, E. Beneše č.p. 410, 407 47 Varnsdorf l
Město Chřibská, IDDS: xcsa3 8b

sídlo: Chřibská č.p. l97,407 44 Chřibská
Obec Dolní Poclluži, lDDS: 8t6a4bh

sídlo: DoIní PodILlží č.p, 6,407 55 Dolní PodlLrží
Obec Horrrí PŤluží, IDDS: wggbzxy

sídlo: Zofín č.p.2,407 57 Hor.ní Podluží
Obec Jiřetírr pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb

sídlo: Vinařská č.1,;.32,401 56 Jiřetín pod Jedlovotl
obec Rybniště, IDDS: a2fux48

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

@i,,,,.
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UCA, spol. s.r.o., IDDS: c7fllwnx
sídIo: Oldřichovská č.p, 980,47l l4 Karnenický Šenov

GEZ, spol. s. r. o., IDDS: z478ar6

_ sídlo: Bratislavská č.p. 2996,407 47 Varnsdorf l
Ceská telekomunikační infrastruktura a,s., IDDS: qa7425t

sídlo: O|šanská č.p.268116,130 00 Praha3
Seveločeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: fl7rf9ns

" sídlo: Přítkovská č.p. l689, 4l 5 50 Teplice
CEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95Lrqfý

sídlo: Teplická č.p.874l8, Děčín lV-Podmokly,405 02 Děčítl2
TepIárna Valnsdorf a.s., IDDS: 5emgmpb

sídlo: Palackého č.p,3501,407 47 Varnsdorf l
Technické služby rlěsta Varnsdor.i, s,r,o., lDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č,p. 1277 ,40'7 47 Vanrsdóri l'
Dotčený orgán:
PoIicie České repLrbIiky.KŘP Ústcckého kraje. Úzerrrníodbor Dčúín. Dopravní irrspcktorlit. lDDS:
a64al6rt

sídlo: Hrrsovo náIněstí č.p. Illl12,405 02 Děčírr

ostatní na vědomí:
vlastní

í l t', at.


