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Opatření obccné povahy

Městský Úřad Valnsdorl, OSMl - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný spr.avni
orgán ve věcech stanovenínlístnía přechodné úpravy provoztt na pozernních korninikacích na silnicích
IL a IIL třídY, nlístní konlunikaci a veřejně přístLrpné účelové konrunikaci vc správnínl obvoclLr Mčstského
Úřadu Vanrsdorf, ktelýje pod]c Ltstanoveni § l24 ocIst.6 zákona č,]ól12()00 Si].. o pro\,oztl na pozenrních
komunikacích a o zněnácll nčktcrých zákonťr, vc znční pozclčjších přcclpisů (clálc jcrl "zziyon o siIničnírn
Provozu"), Podle ust, § 77 odst. l písrn. c) téhož zákona a v souladLt s ustanovenílll zákona č. 500/200,1
Sb,, správní řád, ve zněrrí pozdějších předpisů (dálejcn,.správnířácl'')

stanovuje přcclrorlnou úpravu provozu na pozcmních komunikacícb,

spočíva.jící

v dočasném osazcní přcchodného rlopravního značení či zařízcni:
- dle přiloŽenó odsouhlascnó situace a schómalu ]'P 66 ,,č. B/2,,, klcrá ívoří přílohu ltlhoto

stanovení

v lokalitě: rnístní komunikace ul, Žilinská, Náchodská, I}ranrlýskri a Klostcr1nannova v k.ú.
varnsdorf

z dŮvorlu: uloŽcní nového zcrnního kabeIovóho vcdcnípři částcčnónl clInczetlí silrličního proyoztl
v rámci akce: IE-IZ-4001409, DC_Varnstlorf, Žilinská, novó kNN

Podmínky pro provetlcní přcchodnó úpravy provozu:
l, Přeclrodnri ÚPrava Provoztt se stanovtl.jc pollzc na dobLr r,ýšc Lrveclcné stavcbní akcc, tj, nlax. na

obclobÍ: od nabYtí ÚČinnosti Opatření obccnó povaht,do 31,10.20l9. a po jcjim Lrlionecni bLrclc
přechoclné dopravní značení neprodlerlě odstlaněno,

2, K oznaČení bude pouŽito reflexních dopravnich značek (nrirl. třídy R2) v základních velikostech.
K oznaČení nesnií b}t pouŽito nečitelného či poškozcného dopraun ího 

'značen 
í, značky a zábrany

musí b;it zajištěny proti posunutí vIivern povětt.nosti.
3 R91l:'y a provedenó dopravníclr značek či dopravního zařízcní nlusí br..t v sou]aclLr s VyhláškoLr

Č,2_9_412015 Sb., kterou se provr:rdějí plaviclla pl,ovclztt na pozctnních l<onrirnikacích. clálc v soLrlaclLl
s CSN EN 12899,1 a v souIadu s tcchnickýrni poclnínkanli 'I'I'66 Zásadl,pro přcchoclnó clrlpI.avnr
značeIrí na pozernn ích konrLrnikacích.

4, Výrobu, osazení a prŮběŽnotr ÚdržbLr a rrásledné včasné odstranční předrnčtného přechodného
doPravlÍlro^znaČení či zaíizeri zajištiúe na své vIastní náklady navrhovatcl, q. spoleencist Únt<r,t,,r
a,s,, ICO 25006154, Mczní č.p. 2854/4. Ústí rrad l,abem-ccntrum, 400 l] tjstí r.rarl Labcnr
(pracovník odpovědný za zabezpeěenÍ akcc.jc pan Miroslav Dosccl]a. tel.: 724 6tl5 475). osazcni
brrde pr-ovedcno nejdřívc až po nabytí účinnosli lohotrl Opalřcní obcctló polalrv,

l,]cvl|1 .L



5, Trvalé dopravn í značen í, kteréje v.rozpol,u s přechodným cloplavnítn značcnínr bude překryto a poukončení akce uvedeno do původního itavLr,u 
]r1'o',,]'o''o"'n 

Í DZ je piatné porrze jako ncclílrrá soLrčást rozhocinLrtí příslušnóho si]ničního správního

V soulad u 
.s- 

ustanovením § 77odst,5) nabývá toto Opatřcní olrccnó povahy účinnosti pátým rtncmpo dni vyvěšcní veřejné lyhlášky.

otlůvorlnční

?::295 ?:)9.podala.společnost MARTIA a,s., IČo 25006154, Mczní č.p, 285414. |,)stí nacl Labenl-centrum, 400 ll Usti nad Labcrn 
,zdejŠinru 

správníntu orgátlu Itávlh na stallovcní přechodnó úpravyPfovoZU na nlístniclr komunikacich trI. Žilinská, Neclrojská, Brandýská u rtosti.nru,-.,.ot,o u t,i,.Valnsdorť, Předmětný riávrlr je zdůvodněn v sorivislosti s částečnotl uzavírkou na výše uvedenýchmístních komrrnikacích v rátnci uIožení rrového zemního kabe]ové]ro vcdení.
NávIh stanovení přechoclnó úpravy p|ovoztt na pozetnních kotnunikacích - nlístní korrrLInikace ui,Zilinská, Náchodská, BrandÝská i' klo.t..n,unn,,ua v k,ťr- Valnsciorl v ránci akce Il]_l2_4004409.DC Varnsdorl. Žilinská. novo kNN byl v soLtlaclu sc znčrlírn § 77 odst, 2) a 3) zzikona o silničnínlprovoztr projcclnáll s přísltršttýrn dotčcrijrn ot.gáncIn. ,rn.'D.r|.nr,,in, ittslrg|1o11ilgln Lzenltti]lo 1dbt,t,LtDeČÍn.Policie CR, KrajsLÓ rcdite]stli poiic'ic Úsrcckólro kralc. jcž ttáv1,1t ttIttíslčtti piedlnelncl1o
PřecJrodovélro doPravrt íIto značc ní a zaíizení odsorr]r Ias i] a"" u z, s,io l ó p"j ,;, * ď, ir_br,jrť]iřr_ro , r_040206.

V souladu S ustanovením § 77 oclst. 5) zákona o silniěnírn provozLl necloručoval zdejší úřad předmětnýnávlh. oPatřen Í obecné PovahY - rláv l s.tanoven_i picchoclnó i,prouy prnuuru na pozcnrnich kotnLtnikacíchzveřejněníln na úředníclr deskách přislušrrých úíadů a alri nevyz;;val dotčené osoby k poclávánípřiporníIrek nebo námitek,

Vsouladus§173,odst. 1 správního řárlu a podIc § 77 odst. l písm. c) a odsí.5) zákona o siIničnímprovozu se pro1o dncšním dncm stanolujc ?řcchotl ná úprava provozu na pozcmních komunikacích- na místních komunikacích u. Žitlnsiá, Náchods'ká, l}ranrlýská a Kloslcrnranno.,a y k,ti.Varnsdorf v rámci akce IE-|2-400.440g, DC_Varnsdrlrí', Žitir,"t<,i, noró kNN, spočíva.jící y umístčnípřechodného dopravního značení či zařízení tlIc.rro.o uu".i"ne speciíikacc.

Poučcní:
V souladu s § I73, odst. 2 správního řádu nelzc ploti opatřcní obccné povahy potlat opravný pr.ostřeclek.
V soularlu s-ustanovcnínr § t72 a l73 Zákona č,500i200,1 Sb., správní řád,.ie 1oío ()palření obccnópovahy vywčšcno na tlobu l5-1i rlnů.

Č,.i, MUVA 2 l 9568/20 I 9BorSá str. 2

Irrg. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí otlboru správy rnajetkLr

a investic,,otisk úředního r.azítka''

Příloha: sitr.race a sclrórla B/2

Na úřcdní desce příslušného úřaclu vyvčšeno tlne:
Na ýře dní desce wvčsí:

05, 06. 2019
seimuto d nc:.....

MěU Varnsdorf - ORG, Nárn. E. Beneše č.p.470,407 47 Var.nsdorf

Po nabytí účinnosti obr.Irží:
Navrhovatel k reaIizaci:
MARTIA a.s,, IDDS; kwhe4hy

sídlo: Mezní č.p. 285414, Úsú nad Labenr-centrurl, 400 l ] Ústí nad LabernDotčený orgán na včdomí:

:;];",;::",ou 
republiky,KŘP tJsteckého kraje, Úzernnío.bor Dččín, Dopravní inspektorát, lDDS:

sídlo: Httsovo nárněstí č.p. 1 l l l12, 405 02 Děčín
ostatní na vědomí:

@,!.t,,v



Č,.i, MUV^ 2 I 9568/20 i gBolsa 
str, J

Technické služby llěsta Var.nsdol.f, s,r.,o., lDDS: zaj6jey
. sídIo: Sv. Čcc]ra č,p. Il77.407 47 Verrrsrl.1l.i

VlaStn i
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Tenlo Clolnlftlent ie sauČástl svsÍému TP an]ine. q/lvvívořen v etek!íanické_Dodobé iako iectinÝ auiellíickÝ ctokLlmen!.

Schéma B/2
standardní pracovní místo na
pozemní komunikaci s malým
dopravnim zalížením. Zúžení
Vozovky najedén iízdní pruh,

""];v

přióná UZáv éra zábranou
minimálně3rli,stražnásvětlatypu1

podélná uzávěra obou-slrannými
směrovacímideskami
odsiup maX.íOm

podélná uzávěra zábradlím na
straněchodn íku/siezkypIocyklisty

pií éná uzáv éra zábr anou
minimálně3výstražnásvět!aiypu'l

N_

c

1) může být ve výjimečných
přípaclech menši (viz kap.
6.1.2,)

užití dopravních značek a
dopravní ch za říze n í v prí padě
souběžných p a rkovací ch
pruhů, chod-níků a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schémat Bll6až B/2a

2)

A,,

vzdálenosti v melrech

49*

TP 66 l 21015 63


