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Opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovenímístní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na silnicích
II, a III. třídy, místní kornunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Varnsdorf, kterýje podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních
kornr.rnikacích a o změnách někteqy'ch zákonťr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničnírn
provozu"), podle ust, § 77 odst. l písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č. 50012004
Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,spr,ávn í řád")

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

spočívající

v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízeni:

- dle přiloŽené odsouhlasené situace a schématu TP 66 ,,č. Bl2", která tvoří přílohu tohoto
stanovení

v lokalitě: pozemní komunikace p.p.č.2271ll v k.ú. Dolní Podluží

z důvodu: výkopových prácí - nová přípojka NN
v rámci akce: |V-l2-40l7759, DC_D.Podluží, ppč.í662l12, nové kNN

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

l. přechodrrá úprava provozu se stanovuje pouze na dobu výše uvedené stavební akce, tj. max. na
období: od nabytí účinnosti opatření obecné povahy do 31.12,2019, a po jejím ukončení bLrde
přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

2, K oznaČení bude použito reflexních doplavnícli značek (min. třídy R2) v základních veIikostech.
K označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany
musí bl,it zajištěny proti posunutí vliverl povětrnosti.

3. Rozměry a provedené dopravních značek či dopravního zařízení musí by1 vsouladu s Vyhláškou
Č,294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dáIe v souladu
s CSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemníclr kornunikacích.

4. Výrobu, osazení a průběžlrou ťrdržbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného
dopravního značení či zařízení zajišťule na své vlastní náklady navrhovatel, tj. společnost GEZ spol.
s r.o., IC: 21291438, Bratislavská č.p. 2996, 401 41 Varnsdoď (pracovník odpovědný za
zabezpečení akce je pan Jakub Zdvihal, tel,: 774 410 779), osazeri bude provedeno rrejdříve až po
nabyí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

5. Trvalé dopravní značení, kteréje v rozporu s přechodnýIn dopravnírn značením bude překry,to a po
ukončeníakce uvedeno do pťtvodního stavu.
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6. Toto stanovení DZ 1e plaíné pouze jako nedílná součást rozlrodnutí příslrršného silničního správního
ťrřadu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabýá toto Opatření obecné povahy účinnosti páfým dnem
po dni vyvěšení veřejné r7hlášky.

odůvodnění

Dne 27.8.20|9 podala společnost GEZ spol. s r.o., IČ: 27297438, Bratislavská č.p,2996,407 47
Varnsdorf zdejšírnu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné ťtpravy provozu na pozemní
komunikaci p.p.ě.2271/I v k.ú. Dolní Podluží. Předmětný návrhje zdůvodněn s realizací stavebních prací
na výše uvedené pozemní komunikaci v rámci pokládky kabelu NN pro p.p.č.1662112 v k.ú. Dolní
Podluží.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - pozemní komunikace
p.p.č,2211ll v k,ú, Dolní PodIuží z důvodu pokládky kabelu NN byl v souIadu se zněním § 77 odst. 2) a
3,) zákona o silničníIn provozu plojednán s příslušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem
Uzemního odboru Děčín PoIicie CR, Krajské ředite|ství policie Usteckého kraje, jež návrh umístění
předmětnélro přechodového dopravního zllačení a zařizení odsouhlasil dne 20.8.2019 pod čj. KRPU-
l 48493 - I l CJ -20 1 9 -0 40206.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětný
návllr Opatření obecné povahy - návrlr stanovení přechodné úpravy provoztt na pozemních komunikacích
zveřejnělríIn na úředních deskách příslušných úřadů a ani rievyz}lval dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Vsouladus§173,odst. 1správního řádu a podle§77odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o silničním
provozu se proto dncŠním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
- na pozemní komunikaci p.p.č,227l/1 v k.ú. Dolní Podluží v rámci akce ,,IY-l2-40l7759,
DC_D.PodIuží, ppč.1662ll2, nové kNN", spočívající v umístění přechodného dopravního značení či
zařízení dle shora uvedené specifikace.

Poučení:

V souladu s § l73, odst. 2 správního řádLr nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § l72 a í73 Zákona č.500/2004 Sb., správni řád, je toto Opatření obecné
povahy lyvěšeno na dobu 15-ti dnů.

lng. Jaroslav Beránek, v,r.
vedoucí odboru správy majetku

a investic
,,otisk ťrředního razítka"

PříIoha: situace a schéma Bl2

Na úřední desce příslušného úřadu vyvěšeno dne:

Na úřední desce wvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ě.p. 470, 407 47 Varnsdorf
Obecní úřad Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh

sídlo: Do|ní Podluží č.p. 6,407 55 Dolní Podluží

Po nabytí účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:
GEZ spol. s r.o., IDDS: z478ar6

sídlo: Bratislavská č.p.2996,407 47 Varnsdoď

Dotčeni orgán na vědomí:
Policie Ceské republiky,KRP Usteckélro kraje, Uzernní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

05, (]g. 2019
sel m uto dne:
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sídlo: Husovo náměstí č.p. Illl12,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vIastní

(týlo")



@ DC_D. Podluží,
lv-12-4017759

ppč.1662112, nové kNN

LEGENDA:

přiloha k rozhoc!nú
t.i,: li L|' ;,' gjl;Plfl i. i./ f' l, ! (,

ze ane, ', i. 2.1// Počut li"tů,
Městský úřad Vami

silniční sorávni úřá.i

PROJEKTOVANÉ KABELY NN

KABEL NN V CHRÁN|ČCE přiloha k rozhodnutí

č,i,:

ze dne. Počet listů:

úřed várnsd
í správní ,jřad

-
a

STÁVAJÍCÍ KABELY NN

PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ PllÍŘl

sPoJKA NN

ZODP. PROJEKTANT: VYPRAoOVAL: KRESLlL: KONTROLOVAL:

o-

GEZ spol,s,r,o,, Bratislavská 2996, 407 47 Varnsdorf

|Č: 27297 438 , DlÓ, Cz27297 438
íe|,: 774 410778

lng. Emil Beíger zdeněk svoboda zdeněk svoboda lng, EmilBergel

čMlT |0500237

lNVEsToR: CEZ DISTRIBUCE, a,s, 0KREs:Děčin

[,l isToI k,ú. Dolní Podluží

DG_D. Podlu ži, ppě.1662/1 2, nové kN N

petr chlouba Dis
20 08 2019 07 4€ 43'::i::::,",jŤ. ls montáže stavby

PoLlclÉ cEsKÉ REPUBL KY

FORlt/AT: A4

DATU|t/: 06/2019

sTUPEN PD: DUS

člsro axÁzxy: lu -124a177 59

1:250

vĚŘirxo: čísL0 VÝKREsU:
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Schéma B/2
standařdní pracovní místo na
pozemní komunikaci s malým
dopravním zatízenim. zúžení
vozovky najeden jizdní pruh.

*
příčná uzáVěra zábranou
minimálně3VýstražnáSVětlatypu 1

á7
podélná UzáVěra obou-§tíannými
směrovacímideskami
odstup max.l0m

podélná uzávěra zábradlím na
stranéchodn íku/Stezkyprocyklisty

př i čná uzáv ér a zábranou
minimálně3VýstražnáSVětlatypu1

§
\
.9
E

1) může být ve výjimečných
případéch menší (viz kap.
6.1 .2.)

2\ užití dopravních znaóek a
dopravních zařízeni v případě
souběžných p arkov acl ch
pruhů, chod-nikť) a/nebo
stezek pro cyklisty podle
schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

TP 66 / 2,101 5 63
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