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VERE.INA VYHLASKA
opatření obecnó povahy

stanovcní přechodné úpravy provozu na pozcmních l<omtrnikacíclr

Městský úřad VaI,nsdorí, OSMI - oddčlcní dopravy a siIničního hospodářstvi. jako příslLršný správrlí
olgán ve věceclr stanovení nrístní a přcchodné úpravy pI,ovoztl na pozemtlícl-t konlLttrikacíclr - na silnicích
Il, a III. třídy, lrrístní komunikaci a veřejně přístupné účclové komLrnikaci ve spt,ávnítlr obvodLr Městsl<óho
úřadu Varnsdorf, ktcI,ý je podlc ust, § l24 odst. 6 zákona č.36ll2000 Sb,, o provoztt na pozenlních
konrunikacích a o změtráclr některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále.jcrr "zákon o silničnírn
provozu"), podle trst, § 77 odst. l písrn, c) téhož a v sotrladu s Llstanovcl]íI]] ziikona č. 500/200:1 Sb,,
správní řád, ve zněrrí pozdějších přcdpisLi (dále jen .,sprívní řád")

stanovujc
přcchodnou úpravu provozu na pozemních I<omunikacích, spočívajících v dočasuónr osttzcní
přcchodnóho dopravního značcní či zařízení:

na pozcnlní l<omunikaci silnici č. III/2641, ul. Českoslovenslrých lctců a uL I'ražsl<á, k.ú, Varnsdorí'
u žclczničního přcicztlu P3480 a na nrístní l<omunikaci uL l'olní, I<.ú. Varnsclorf u žclczničnílro
přejezdu l'3479

z důvo<lul rekonstrrtkce přejezdového zabczpečovacílro zaíízení žel. přejezdů P3479 a P34tl0

v tefl]línu: otl 4. února do 6. ú nora 2019

dle přiložené odsoulrlasené sitLrace DIO, která tvoří přílohu tohoto stanovcní,

I)otlrnínlry pro provedení přcchodnó úpravy provozu:

l, Dopravni opatřetrí na slrora uvedenýclr žclczničních přejczdti bLrdc provcdeno cIlc stanoviskLr KŘI'
Ústeckého kraje, PoIicie ČR, úzernní odboI, Dččín, dópravní inspel<torát ze dnc 22.1.20l9, č,j.
l(RPU- 1 6405- I/Č J-2019-040206:

- Světe]nó a zvukové zabezpečovací zatízctlí na žclezničnínl přc,iezdLr bude v době jcho tlelLtnI<črlosti
Za|(Iyto.

- Před železničnírni přejezdy v obou snrčrech jízdy silničních vozidel bLIdoLr vslřícně LtnlístčItv
přenosrré dopravni značky P6 ,,Stťť, Dej přednost v jízdč'' a IP22 ,,Zrnčla organizace clopravv"
s textenr ,,Zabczpcčovací zaíízcní žcl, přejeztlu není v činnosti".

2. Vešl<eI,é dopravní zrračení bude provedeno základní velikosti podle 'fP 66 v reílexnín provedcní,
K oztračení nesmí být použito nečitelného či poškozenóho clopravního ztračení, značky a zábrany
nusí být zajištěny proti posunutí vlivctll povělnlosti,

3, I{oznrěr'y a provedenó dopravních značek či dopt,avrlího zařízení tnusí být vsoLrladLl s VyhlášlioLr
č.29412015 Sb., ktelou se plovádějí pravidla provoztt na pozemních l<onlurlikacíclt, dá]c v soLrladtr
s CSN EN l2899-1 a v souladu s teclrnickýnri podrnínkanri TP 66 - Zásady pro přcchodné dollt,lrt ní
značení na pozemrríc|r komunikacícIr,
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4. TI.valé dopravtrí značerrí, kter,éje v lozportl s přcchoclnýrn dopravním zrračcnínr btrcle přckrl'to a 1lo

Lrl<ončení akce Llvedetro do pťrvodního stavLr.

5. Výr.obLl, osazení a írdržbu dopravního značetlí zajistí žadatcl, prostřeclrlictvínl odborrré fir'nly,

Odpovědrrá osoba za řádné provedcní dopravnč bczpcčnostnílro opatření odbornotl nlontaŽ

dopr.avního značení podIe toholo stanovellí, jeho liontro_ILr a udržování po ce lou tlobu přcchociné

úplavy provoztl a dálejeho včasné ocjslraněníje pan Jan Cerný, tcl,: 721 963 040.
6, Ža<latel vplném lozsahu odpovídá za správtrost a úclržbLr I)Z dle stanovenýclt pocltníncli a to ptl

celou dobtl platrlosti rozlrodnutí sillričního správního úřadLr,

7. Přechodrrá ílprava provozu se stanovtúe pouze lla dobtl plovádění prací sotrvise.jících s yÝšc

uvedenou akcí a pojejich skončení bLrdc přechodné dopravni značcní treprocilcnč odstrallčno,

8. Toto staí]ovení DZ je plamé potlze jako nedílná sotrčlrst rozhodnLltí příslLršnóho si]ničního správnílro

ú řad u,

V souladu s ustanovcním § 77 otlst. 5) nabývá toto Opatřcní obccnó po',ahy účinnosti piitýnr tlncIrt

po dni vyvčšení vcřcjnó rryhlášky.

otlůvodnční

Dnc 28.1.20l9 podala právnická osoba MONZAS spol,s r.o., IČo 44222734, lJ lahoslavova č.p.937/6).
Ústl nacl l.abcnr-cclllIllll-t, 400 t]l Ústi rtad I-rhcIn. zdcjiirrrrr s])lil\llil]lll otgitttLt ttltrt,ll llil 5lIlllt,\(,lll
přcchodnó ťtpravy provozu rra silnici č.llll264l, trl. Českos ]ovenských lclci] a ul. Pt,ažs]<á, li,ťt, Varrlsclorl'
u železničrrího přcjczdu P3480 a na Il]ístl]í konrr.rnikaci ul, I)olní. l<,ťt, Varnsdot,ť tt žclczničního přc'iczdLr

P3479.

Návt,h stanoverrí přcchodné ílpravy pt,ovozrr tla pozenrní konlunil<aci - na silrrici č.IIl/2ó4l, Lrl.

Čcskoslovensl<ých Ictcťt a ul. Plažská v ]<,ú, Varnsdorť tr žclczničního přejezdLr I'3480 a na nlísttlí
konrtrnikaci ul. Polní vk.ú. Varnsdorf u železničrrího přcjezclu P3479 l,sotrvislosti s prtlvlicIčtlílll 1lr.icí
byl v sorrladtr se zl]ěním § 77 odst, 2) a 3) zákona o si]ničnínr plovozLr projcdnárr s přislLršrlj,nl clotčcItýtll

orgáncn, tzn. Dopravní inspektorátetn Úzenlního oclboru Dččín t'oliciť Č'It. I(I,njsLc ictliteIstri policic
l.Jsteckého klajc, jež návrh umístění přednrčhróho přechodového dopravníIro značcni a zařízetti

odsoLlhlasij dne 22.1.2019 pod čj. I(RPU- l6 405-1lCJ-2019-040206.

Na podklaclě žádosti a soulrlasnéIro statloviska příslLršnóho dotčcného orgánLr Policie ČIt dospčl zclcjší
sllrár,ní orgán k zár,ěru, že vydá toto opatření obccné povahy, klcrýnl brtdc statrovcna výšc tI,",cdcnii

přechodná ťtprava pl,ovoztl. Správrrí orgán vydal starrovctrí přcchodnó úpt,avy provozrt dle § 77 odst, l

písnr. c) zlrkona o silničním provoztl po písclrrIrétn vyjádřcní přislLršného ot,giitlrt 1,lolicic jalio o1llrtřc'lli

obecné 1;ovahy postupem dle části šesté správního řadr.r.

V souladtt s Llslanovenílrr § 77 odst, 5) zákorra o siItričrlírl pt,ol,ozu tlcclorLlčoval zdcJší úřacl přcdnlčtlrý
nár,rh opatření obecrré povahy - návrh stanovení přcchodné ílpravy pt,ovozLt na pozcnrnícIr komrtniliacích
zveře.jrlčnínl na úřcdních dcskrich příslrršných úřadti a ani ncr,),zýval clotčcnó osobr k poclár,lirri

připonrínel< tlebo nánr itcl<,

V souladrr s § t73, tldst. l správního řridu a podlc § 77 otlst, l písnr, c) a odst.5) zítl<onl o silniČninr
pro\rozu sc proto dncšním dnenr stanovujc přcchodná úplava provozu na pozcmníclr lronruniliaciclr
.- na silnici č.nll?641, ul. Ccsl<oslovcnsltých lctců v I<,ír. Varnstlorf u žcIezničního přc.jcztlu I'3,ítl() a
na nrístní l<omunikaci ul. Polní, k,ú. Varns<lorf u žclczničního přejcztlu l'3479 v souvislosti
s prováděním prací, spočívaiící v urnístční přcclrodnóho tlopravníIro značcní t:i zař,ízeui tlle shrlrlt
uvcdené spccifilrace.

I'o učcn í:

VsottIadLt s§ 173, odst,2 zákona č. 50012004 Sb., správrrí řád, proti opatřcni obccrló povahl,nclzc podal
opravný prostředek.

V souIadu s § 77 odst. 5 zákona o siIničnínr provozu jc tolo Opatřcní obccnó povlrh1, r,l,r,čšentt ttlt
tlobu l5 dnů.

Ing. Jaroslav Ber/tnel< r,, r,

vcdoucí odborLt správy nlajctkrl
a invcstic

Př,íloha: sitttace dopravn ího značerli
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úředrrí desce Městskélro úřadu Varnsdolf, a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetovýclr stránkách.

vyvěšeno dne: .....,..1.1'..9]'.19]9.,.. ."imuto dne:

Na úřední desce qvěsi:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E, Beneše č.p.470,407 47 Y amsdoď

obdrží:
žadatel:

MONZAS spol.s r.o., IDDS: trcnjtm
sídlo: Blahoslavova č,p,937162, Ustí nad Labem-cenírum, 400 01 Ustí nad Labem l

Dotčený_ orgán:
Policie Ceské republiky,KRP Usteckého kraje, Uzemní odbor Děěín, Dopravní inspektoá, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p. lll./12,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vlastní

@**



]e

t -;o o;

*<d99 j o-
! !E-!- r\6 !u §i9i I^t llil § i

ř9 íi§ NE §
:Cn i
@4 9- -- i

- xc g ,i] .i
!/ YX :t.
o 4c) !i",

m eě,?,: g i
D o§ 9993 -:.< L]] (, i i i F
5 :!< i'5 j'b :
lr-!. ma :

= zl
§ ZJ ;
F m,-
' nJ 4

oD "r ]
oN
oq, §7lA - :
-n -- _:$ ,,-,(no="

9,

,,$ 

-@
G)

o ts ! € Ě i ].'3s9
:_ 5 s ] ff 4 ď.o9 !. _ ,, - _ď:,
P ž i-S,é.:J á;{iroó_

i io-ó
! n c - 9_óuú-A i *§§9!i_:;o) ' ;i§xŘ'

(9uo'



L1 l--,l -:
-!i

l

a.

@
0

í,É 9 P ť T6áPF9:: + F - r- oir
3 s, 3 i ái:i§

! r c.á ú
i ě.iqá:9 i!-, -

] ; p c 6:e_§l
9 '3 i ]ú, .- i>

P
i,

il=:

]i;
::-'

:

:
:

š'i'99
D 3 óiim óó: x,^ 4 -! E:o á q q

=z ď; ;4agn í'
E Ux
,o ."m ši3e-N .^T $ 9 $ 3? ÉD il=íí
TTl4 ma
= zl_ zJ,.J mA' tr'-

0D -,.J

o^J
o§)
al :.s a,-

6)

@rr'


