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Opatření obecné povahy

Městský úřad Vanlsdor|, oSMI - oddělení dopravy a siIničního hospodářství. jako příslLršný spr,ávni
orgán ve věcech stanovení rnístní a přechodrré ťtpravy provozu tra pozenrníclr kotlurrikacích - na si]nicích
II. a III. třídy, místní konunikaci a veřejně přístupnó účelovó kornLrnikaci ve správnírl obvodu Městského
úřadu Varnsdolf, kterýje podle ustanovení § l24 odst, 6 zákona č.36]12000 Sb., o provozu na pozenrních
komunikacích a o znrěnáclr některých zákorrů, ve znění pozdčjších předpisů (dále jen "zákon o silrličnínl
plovoztt"), podle ust. § 77 odst. l písln. c) téIrož zákona a v soLt]adu s Llstanovenín zákona č. 500/2004
Sb., správnířád, ve znční pozdějších předpisů (dálejcn,.správní řád")

stanovujc přcchodnou úpravu prtlvozu na pozcmních komunikacích,

spočívající

v dočasném osazení přcchodného dopravního značení či zaÝízcní:

- dle přiložcných odsouhlascných situací DIO, klcré tvoří přílohu tohoto stanovcní

v lokalitě: místní komunikace ul. Koste|ní p.p.č,5,tl1 a ul. Chmelařská p.p.č.4572 v k.ú. Varnsdorf

z důvodu: pokládky podzemrrího konlr:nikačního vedení

v rámci akce:,,R\aDSL181 9_C_U_VARN76-VARN 1 HR_OK"

Podmínky pro provcdení přcchodné úpravy provozu:

1. Přechodná ítplava provozu se stanovtúe pouze na dobLr výše uvedené stavební akce. tj, nlax, na
období: od 13.5.2019 do 22.5.20|9, a po jejín ukončetlí bLrdc přechodné dopravní značent
neprodleně odstlaněno.

2. K označerrí bude použito reflexních dopravních značek (lnin. třídy R2) v základních velikostech.
K označení nesnrí b;it použito nečitelného či poškozenóho dopravnílro značetlí, značkv a zábrany
musí byl zajištěny ploti postttlllti vlivcnl povětrrrosti.

3. Rozměry a provedené dopravniclr značck či dopravního zařízetlí nrusí bÝt v souladLt s Vyhláškou
é.29412015 Sb,, kteroLr se provádějí pravidla plovozu na pozemnich konrunikacich. dá]e v souladu
s CSN EN l2899-I a v souladu s teclrnickýnri podmínkami TP 6ó Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemn ích komunikacích,

4. Výrobu, osazení a průběžnou údržbu a následné včasné odstrančtrí přcdnětného přechodnóho
dopravníIro značetlí či zařízení zajištirje na své vlastní náklady navrhr;vatel. tj. společnost TIlLSPO
spol. S.|,.o., IČo 07088l83, Zhořelecká č,p, 739/J0, Libcrcc I_Staré MěSto. 460 0l Liberec
(pracovnik odpovědný za zabezpečeni akce je pan Oliver l]enda, tel.: 725 990 024), osazení bLrde
provedeno nejdříve až po nabytí účinnosti tohoto Opatřeníobecné povalry,

5. Trvalé dopravní značerrí, kteréje v fozpoll,I s přeclrodnýrn dopravnírn značellím bude překlyto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.
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6. Toto stanovení DZ je platné pouze jako ncdílná součást rozhodnuti příslLršnóho siIničního správního
úřadu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto Opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné lyhlášky,

odůvodnění

Dne lZ.4.2019 podala společnost TELSPO spol, s,r,o,, IČo 07088 ]83, Zhořelecká č,p, 739l]0, l-iberec I_

Staré Město, 460 01 Liberec zdejšírnu spt,ávnímu orgátru návllr na stanovení přechodné ťlpravy provozr,r
na místní kornunikaci uI. Kostelní p.p.č.54l1 a ul. Chrne]ařská p.p.č.4512 v k.ír. Varnsdorl Předněhrý
návrh je zdůvodněn v souvislosti s částečnou uzavírkou místních komunikací rrl. Kostelní a Chrnelařská
v k,ú. Vanlsdorfv rámci u]ožerrí podzemního kornunikačnílro vedení.

Návrh stanovení přechodné ťtpravy provozu na pozenlnich kotnunikacích - na nrístních kotnr.lrrikacích LtI.

Kostelní a Chme|ařská v k.ú, Varnsdorf vlámci akce RVDSL]8l9 C U VARN76-VAIINlHR oK byl
v souladu se zněnínr § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničnín provozu projednárr s příslLršnýnr dotčenýIn
orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem UzemníIro odbolu Děčín Policie CR, Krajské ředitclství policie
Usteckého krale, jež návth urnístěrrí předmětnélro přechodového dopravnílro značení a zaíízeni
odsoulrlasil dne 9.4.2019 pod čj. KRPU-69 190-1lČJ-20]9-040206.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silrričním provoztt ncdoručoval zdejší úřad přednlětný
návrh Opatření obecné povalry - lrávlh stanovení přechodné úpravy provozu na pozenlních konrrrnikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadti a arri nevyzýval dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Vsouladus§173,odst. l správního řádua podle §77ortst. 1písm. c) a odst,5) zákona o silničním
proYozu se proto dneŠním dncm stanovujc přcchodná úprava provozu na pozcmních komunikacích
- na místních komunikacích ul. Kostelní p.p.č,54ll a ul, Chmclařská p.p.č.,{572 v k.ú. Varnstlorf
v rámci akce RVDSLI8I9_C_U_VARN76-VARN1I{R._OK, spočíva.jící v umístění přechodného
dopravního značení či zařízcní dle shora uvedené specifikacc.

Poučcní:

V sor"rladu s § l73, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

V souladu s ustanov€ním § 172 a 173 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,.ic toto Opatřcní obccnó
povahy vyvěšeno na dobu 15-ti dnů.

otisk úředního razítka

Ing. Jaroslav Beránek, v,t,,

vedoucí odboru správy majetku
a investic

příloha: situace

1 8, 0t, 2019
Na úřední desce příslušného úřadu vyvěšeno dne: ........,,........ sejmuto dnc:...............,...,....
Na úřední desce vwěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 401 47 Varnsdorf

Po nabytí účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:
TELSPO spol, s.r.o., IDDS: cm48j96

sídlo: Zhořelecká č.p.739110, Liberec I-Staré Město,460 01

Dotčený orgán na vědomí:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Úzenníodbor Déčín.
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p, llll12,405 02 Děčín
ostatní na vědomí:
Technické služby města Varnsdot,f, s.r,o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č,p. 12't7 ,40'1 47 Varnsdorf
vlastní

Liberec

Dopravní inspektorát. IDDS:
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