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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecnó povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravv a silničního hospoclářství. jako příslLršný správní
orgán ve věcech stanovel]Í nístní a přcchodné úpravy provozLt na pozcnlnícll konlLinikacích na silnicích
II. a III. třídY, tnístní komunikaci a veřejnč přísnrpné účelové konlLrnjkaci ve správnín obvoclu Městského
úřadu Varnsdorf, který je podle ust. § ]24 odst, 6 zákona č.36]/2000 Sb., o provozu na pozctnních
komunikacích a o zrlěnách některýclr zákonů, ve zrrění pozdějších předpisů (dáIe jerr ,'zákon 

Ó silničnínl
provozu"), podle ust, § 77 odst. l písn, c) téhož a v souladu s LlstanovcníII zákona č, 500/2004 Sb..
správnířád, ve znění pozdějších přcdpisů (dále.ien..správní řád'')

st:rnovujc
přechodnou Úpravu provozu na pozcmních komunikacích, spočívajících v dočasnóm osazení
přechodného dopravního znač ení čí zařízení:

- 2x IS 1la,,Návěst před objížd'kou''

- 1x 84 s dodatkovou tabulkou El3 ,,Zákzz v jezrl u nák|adních automobi|ů + tcxt..

v lokalitě: na křižovatce silnic č. II/263 a č.l|t261v obci llybništč
zdŮvodu: ÚPlné uzavÍI'ky Křinického náměstí v k,ú. Krásná Lípa včetně otnezení si]ničního plovozll

v Přilehlénr okoIí, silnice čísIo IIl263, 111265 a 11112652 v r,árlci pořáclání kLrlturní akce,,Den
Českého Švýcarska"

v telmínu: dne 31.8.20l9

dle přiložené odsouhlasenó situacc DlO, která tvoří přílohu tohoto stanovcní,

Podmínky pro provedení přechotIné úpravy provozu:

1. Přechodná ťtprava provozu rra křižovatce siInic č, IIl263 ač.tll264 V obci Rybniště bucle pt.ovedena
dIe ověřené Přílohy - Situačního pIánku s vyznačcnÝm unlístěním přechodnúho dopI.avníllo značeni
odsouhlasené a polvrzel]é Doplavnírn inspektorátern [-]zenlnílro oJborLr Děčín policie čI{. rralské
ředitelství policie Ústeckého Kraje, dne 26.3.2019 pod čj, KRPtJ-59z:s rlČl zors-ó+0206.2, VeŠkeré doPravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení,
K oznaČení nesnrí blýt pouŽito nečitelného či poškozeného dopr-avního značení, značky a zábrarry
musí b}.t zajištěny proti posunutí vlivem povětnlosti.

3. Trvalé dopravní značení, kteréje v rozporu s přechodným dopravnínl značením bLrde překryto a po
ukončení akce uvedeno do původrrílro stavu,

4, Výrobu, osazení a ÚdrŽbu dopravního značení ztrjistí žaclateI. plostřeciIl ictvín oclborné firnry dlc
3Tu9 p.o oznaČování pracovních tníst na pozenrtrich konrunikacích ,I,I) 66 schválených
Ministerstvem dopravy pod čj.521203-160-LEG/ l ze dne ]2,]2,2003, odpovčdná osoba za iááné

\ rr l h,Ni,\ ',,,



Provedení doPravně bezpeČnostnílio opatření - odbornou rnontáž dopravnílro značení podle tohoto
stanovenÍ, jeho kontrolu a udržování po celoLt dobu přechodné úpravy provozu a dáIe jeho včasné
odstraněníje pan Mareš Karel, tel.:'l7'7 938 839.

5. Žadatel v Plném rozsahu odpovídá za správnost a írdržbtr DZ dle stanovenýclr podrnírrek a to po
celou dobu platnosti rozhodnutí silničního spr.ávního úřaclu.

6. Přechodná ÚPlava provozu se stanovuje pouze na dobu výše uvedených akcí a po jejich skončení
bude přechodné dopravn í značení neprodleně odstraněno.

7. Toto stanovení DZ je platné pouze jako nedílriá součást rozhodnutí příslušného silničního správního
ťlřadu.

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto opatření obecnó povahy účinnosti pátýrn dnem
po dni lyvěšeni veřejné lyhlášky.

odůvodnění
Dne 5 4.2019 podal Městský írřad Krásná Lípa, odbor výstavby, investic a životního prostředí, lčo
OCD61459, Masarykova č.p.24616,401 46 Krásná Lípa u Rumburku prostředn ictv írn paná Karla Mareše
zdejŠÍmu správnírnu orgánu návrlr íla stanovení přechodné úpravy provoztt na křižovarie silnic č. II/264 a
Č. |11263 v obci Rybniště, Vnávlhu je požadováno úplnó ornezení silničního provozll na Křinickérn
náměstí v Krásné LÍpě včetně objízdné trasy pl,o nákladní auta vedena obousměině po trase Rybništč _
Jiřetín Pod Jedlovou - Dolní PodIuží Studánka - Rlrmburk v souvislosti s pořádáním výše uvedené
společenské akce. v návrhu byl uveden konkrétní dťtvod, proč by měI být provoz navrlrovanýrn
zptisobem omezen.

Návrh ýanovení přechodné Úpravy provozu na pozemníclr komunikacích - v obci Rybniště křižovatka
silnic Č. II/264 a ě. 111263 byl v souladLr se zněnírl § 77 odst. 2) a 3_) zákona o iilniční,,,-, p.uuuru
qryje{lan s PřísluŠným dotČenýln ofgánem. tzlr, Dopravní inspektorátern Úzelnniho odboru Déčin policie
CR, Krajské ředitelstvÍ policie Usteckélro kraje, jež návrh umístění předmětného přechodového
dopravního značení a zařízení odsouhlasil dne 26.3.2019 pod čj. KRPU-59 zjs-t tČl-zols-}+ozoa.
Na Podkladě Žádosti a souhlasného stanoviska příslušného dotčeného orgánu policie čR dospěl zdejší
sPrávnÍ_ orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým Úude stanovena výše uvedená
Přechodná ťtPlava provoztt. Správní orgán vydal starrovení přechodnó úpravy provclzu dle § 7l odst, l
pism. c) zákona o silniČníln provoztl po písemnérn vyjádření přislušnéllo orgánu policie jako opatření
obecné povahy postupem dIe části šesté správního řadu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o siIničrrím provozu nedoručoval zdejši úřad předrnětný
návrh OPatření obecné povahy - návrl] stanovení přechodné ítpravy provozu na pozernních kornunikacich
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadťr a ani nevyzýval dotčené osoby k podávání
připomínek nebo nárnitek.

Vsouladus§173,odst. l správního řádu a potlle§77odst. 1 písm. c) a odsl.5) zákona o silničním
Provozu se Proto dneŠnÍm dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
- v obci RYbniŠtě křižovatka silnic č. 111264 a č. |l/263 v rámci pořádání společenské akce ,,Den
ceského svýcarska", spočívající v umístění přechodného tlopravního značení či zařízení dlc shora
uvedené specifikace.

Poučcní:
V souladu s § l73, odst, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek.

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu je toto opatření obecnó povahy lyvěšeno na
dobu 15 dnů.

Č,.i, tr,tuvrr l30095/20 ]9Bolsa

otisk úředního razítka

PříIoha: situace DIO
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Irrg. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí odboru správy rlajetku
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Tato Pisemnost musí být v},\r'ěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf a
Obecního Úřadu RYbniŠtě a v Krásné Lípě a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, nu in,.rn.,ouy.t,,
stránkách.

vyvěšeno dne: ....,.15r..9.i'..$..,... sejmuto dne:

Na úřední desce vyvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 41 Varnsdorf
obecní úřad Rybniště, IDDS: a2fbx48

sídlo: Rybniště č.p .33,407 51 Rybniště
Obecní úřad Krásná Lípa, IDDS: upqbde3

sídlo: Masarykova č.p.24616, 407 46 KrásnáLípa u Rumburku

Po nabytí účinnosti obdrží:
žadatel:

Městský úřad Krásná Lípa, odbor výstavby investic a životního prostředí, IDDS: upqbde3
sídlo: Masarykova č.p.24616,40't 46 KrásnáLípa u Rumburku

Dotčený orgán:
Policie České repubtiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p. llll12,4O5 02 Děčín
ostatní na vědomí:
vlastní
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