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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKÁ
Opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf. oSMJ oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státnísprávy ve věcech stanovení mís,tní a přechodné úpruuy provozu na sitnió; lt.' a IlI. iríd!, místní
|:':.1ikl:l a na veřejně přístupné účelové komLrnika.; o uz;ii zařízení pro provozní informace'na silnicilL a IIL třídY, místní komunikace a veřejně přístupné účelové korrrunikaci, v souladu s ustanovením § ]24odst.6 zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacích a o změnách net'.rlr.rr rar.on,i(zákon o silničním provozu), v platnérn znění, v souladu s ustanovením § 77 odst, t pism c; té'hoz zakonaa v souIadu s ustanovením zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve zn3ní pozdějších přejpisů (dáie jen
,,správni řád")

osazení přechodného dopravního značení či zařízení..

- dle typového značerlí řady B, C Technických podrnínek
pracovních míst na pozemních komrrnikacích''

v lokalitě: místní komunikace a silnice II. a III. třítly v územním obvodu obce s rozšířenou
p.ůsobnosti, tj. obce Varnsdorí, Studánka u Řumburku, Dolní Podluží, Ilomi Podluží,
Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Nová Chřibská, Krásné Pole u Chřibské, Dolní Chřibská,
Horní chřibská a chřibská

úplné onezení
částečné omezení - přechodné zúženi vozovky na jeden jízdní prLrh o minimální šířce, (rm

v rámci akce: oznaČení havarijních stavů inženýrských sítí na silnicích IL a lII. tříd, místníchkomunikací ve správníIn obvodu obce Vamsdorf

termín platnosti: od nabytí právních účinků tohoto opatření obecné povahy do 3l. března 2020

za spInění následujících podmínek:

l) Schéma dle typového značení řady B Technických podmínek TP66
pracovních míst v intravilánu obce.

2) schéma dle typového značení řady c Technických podmínek Tp6ó bLrde použito pro oznaěenípracovních mist v extravilánu obce.

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích spočívající v

TP66 'Zásady pro označování

bLrde použito pro označen í

@*,u
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3) Do doby dokončení ko-nečných povrchových úprav pro-všechny zásahy do silnice Il. a llI. třídyoznaČen doPravní značkou A7a ,,Nerovnost uorouky" a to ve vzdáíenor,l'-ál. 
-ir.a 

,-,,,i.,",nzásahu v obou směrech jízdy.

4) k označení pracovního- místa bude použito reflexních dopravních značek (min třídy R2)v základních velikoste,ch. K označení pracovního místa nesmí blfi použito neeiietnerro ei 1;nat<poŠkozeného dopravního značení, značky a zábrany musí bylt za.liiteny proti |osunuti vtivempovětrnostní Situace.

5) Rozměry a provedení dopravních znaČek či dopravního zařízení musí by v souladu s Vyhláškouč. Z94/20l5 Sb., kterou 
Tl1o1ejějl_n.lyidla provozu na pozemních komunikacích, v platnémznění, dále v souladu s ČSN tN 12899-1 a vsouladu 'rT]P da - žir^iv 

*p-.J 
oznueouanipracovních míst na pozemních komunikacích.

6) Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodnýIn, bude překryto neboodstraněno, OrientaČní dopravní značení lze přechodně zrušit břekřížkováním oranžovo-ěernoufólií o minimální šířce pásu 5Omm.

7) PřekáŽka siIničního Provozu bude za snížené viditelnosti osvětlena soupravou výstražných světe]S7.

8) Přechodná ÚPrava Provozu se stanovuje pouze na dobu nezby,tně nutnou pro odstranění závady apo odstranění závady bude přechodné dopravní značení nepródIeně odstraněno,
9) Výrobu, osazenÍ, prŮběŽnou ÚdrŽbu a následné odstranění předmětného přechodného dopravníhoznaČení Či zařízení zajiŠt',uje na své náklady žadatel. Osazení bude provedeno nejdříve po nabyíúčinnosti tohoto opatření obecné povahy, ui. pour" v termínu dle preachozího bááu.
l0) výše uvedené stanovení dopravního značení a uvedené podmínky platí pro provádění ,,Běžnéúdržby komunikací" v souladu s.§,9 a přílohou č. 5 vyhtáiky e ro+irqqz!t.,"tt".li r" p.ouaaizákon o Pozemních komunikacích u áál" k.átkodobý"l oprau komunikaci , aoiáu p.ouaaenimax. do 5-ti dnů.

v souladu s-ustanovenim § 77 odst. 5) nabývá toto opatřeni obecné povahy účinnosti pátým dnempo dni vyvěšení veřejné ryhlášky.

odůvodnění
Městský Úřad Vamsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářswí, jako přísiušný orgán státnísprávy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silniói II. a III. irídy, mistníkomunikaci a na veřejně přístupné účelové komunika ii a Íziii zarizent pro provozní informace na silniciIL a IIL třídY, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunika. i,' 

"ua.z.l 
páa,,áii-J rtunou"nípřechodné úpravy dopravního značeni na' pozámní komunikaci nebo užití zařizení vsouvislostiodstraňováním havarijních stavi, inženýrských siti a podobných krizových situací, kterou firma Walis.r.o., Děčín ve správním obvodě MěÚ Vamsdorf prová'dí. "

Na základě tohoto podnětu byl vystaven návrh na stanovení přechodné úpravy provozu vdané lokaiitěspočívající v umístění přechodného dopravního značení či zaííz"ní na.i.tni.Á i.orunit acíJ, silnicíchII. a III. třídy dIe typového schéma řadý B a C TechnickýJ poJminer< TP 6O.
Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - siInice II. a III. třídv územním obvodu obce s rozšířenou působností byt uráuruau se zněním 5 ii'oár,.');'rar.onu osjlničním provozu proiednán s příslušným dotčeným ;ó;"r, tj. krajským ředitelstvím policie

H#ŤFr*l"; ť.,rT:" 
odboiem Dě8ín, dopravním inslpettoratem an""ra.z.zoLl p"J J]. rnlu

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o siIničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětnýnávrh, OPatřeni obecné PovahY - návrh stanoveni pi..tloane iipruuy pro\.ozu na pozelnnich komunikacích

Ífjj';ilrr.a ffiij;' deskách příslušných úřadů a al,,i- ,euyry"ral aoie.n. orouy' t podávání

V souladu s ustanovením § l73 odst. l správního řádu a v souladu s ustanovením § 77 odst. I pism. c) aodst, 5),zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem stanovuje přechodná úprava provozu napozemních komunikacích - místních kómunikací a siInice ň. a Itl. tříd v územním obvodu obces rozšířenou působnosti, tj. obce Varnsdorf, Studánka u Rumburku, Dolní Podluží, Horní Podluží. Jiřetin

@n.^,
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l 3" ,,;, 20'i9vyvěšeno dne: ..... §ejmuto dne:

Na úředni desce vyvěsí:
MěU 

^Vamsdorf 
- ORG, Nám. E. Beneše č,p.470,407 47 Varnsdorf

MěU Chřibská, IDDS: xcsa38b
sídlo: Chřibská č,p. ]97, 407 44 Chřibská

obecníúřad Do|ni Podluží, IDDS: 8t6a4bh
sídlo: Dolní Podluží č.p. 6,407 55 Dolni Podluží

Obecníúřad Horni Podluží. IDDS: wggbzxy
sídlo: Horní Podluží č.p. 2.40J 57 Homí Podluží

Obecní úřad Jiřetín pod Jedlovou. IDDS: dd6bngb

. 
sídlo: Vinařská č.p.32, 4O7 56 Jiřetín pid J.dlouou

Obecní úřad Rybniště, IDDS: a2fbx48
sídlo: Rybniště č.p.33,407 5l Rybniště

Obdrží:
žadatel:

WaIi CZ s.r.o., IDDS: 6hcbnf6
sídlo: Oldřichovská č.p, 15l7,405 02 Děčín

Dotčený orgán:

|;li:;,"'*on 
republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:

sídlo: Husovo náměstíč.p. l)1l12,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vlastní

pod..Jedlovou, Rybniště, Nová Chřibská, Krásné Pole u Chřibské, Dolní Chřibská, Horní Chřibská aChřibská.

Poučení:
Ve smyslu ust. § 173 odst,2 zákona ě.500/.2004 Sb., správní řád, ve zněni pozdějšich předpisů, protioPatřenÍ_obecné PovahY nelze podat opravný prostředek, Ve smyslu ustanovení 5ioI"'" 

"a!i, 
rat. e.150/2002 Sb,, soudni řád správní, ue,n8ni pora'elsich předpisů,le možný přezkum u soudu.

Ing. Jarosiav Beránek v,r,
vedoucí odboru správy ma jetku

a investic

Přílohv:
- typové schéma řady B technických podmínek č. TP66 - B/l, Bl2, Bl5, B/6, Bl14.z, B/14.3
- typové schéma řady C technických podmínek č. TP66 - C/4' a C/5

Tento dokument musí blýt na úřední desce Městského úřadu varnsdorf a obecnich úiadů dotčených obcívlelěšen po dobu l 5 dnů a zveřejněn též způsobem umožňuj ícim dálk""ý p;ir;;.-" 
Ýt q'v uvl!!' tJt
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