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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdorí, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářstvi, jako příslušný správní
oI'gán ve věceclr stanovení místní a přechodné ťtpravy provozr: na pozemníclr komunikacích - na silnicích
lI. a IIL třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové kornunikaci ve správním obvodu Městského
írřadu Varnsdorí, kterýje podle ustanovení § l24 odst, 6 zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o ztněnách rrěkterých zákonťl, ve znění pozdějších předpisti (dále jen "zákon o silničním
provozu"), pod|e 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 ,,správní řád")

stanovuje přcchodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

spočívající

v dočasném osazení přcchodného dopravního značení či zařízení:

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

v lokalitě: místní komunikace ul, Svatopluka Čecha p,p.č.4086 v k.ú. Varnsdorf
z důvodu: výkopových prácí nová přípojka NN při částečném omezenísilničního provoztl

v rámci akce: |P-lZ-400943l, DC_Varnsdorf, ppč.4112, příp. do 50 m

Podmínky pro provedení přcchodné úpravy provozu:

l. Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu výše uvedené stavební akce, tj. max, na
období: od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy do 24.10.2019, a po .jeiírn ukončení bude
přechodné dopravrrí značení neprodleně odstraněno.

2. K označerrí bude použito reflexníclr dopravních zrraček (min. třídy R2) v základních velikostech.
K označení rresmí b},t použito nečitelného či poškozeriého dopravního znaěeni, značky a zábrany
musí by1 zajištěny proti posunutí vlivem pověh,nosti,

3. Rozměry a provedené dopravníclr značek či dopravníIro zařízeni nusí blh v souIadu s Vyhláškou
č.294/20l5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemníclr komunikacíclr, dáIe v soLrladu
S CSN EN 12899-) a v souladu s tec|rnickýrni podrnínkami TP 66 _ Zásady pro přechodné doplavní
značení na pozenních kornr"rnikacích.

4. Výrobu, osazerrí a průběžnou údržbu a následrré včasné odstranění předmětného přechodného
dopravnílio značení či zaí,ízeni zajišl'uje rra své vlastní náklady navrhovatel, tj, společnost GEZ spol.
s r.o., IČ: 21297438, Bratislavská ě.p, 2996. 407 47 Varnsdorf (pracovník odpovědný za
zabezpeěení akce je pan JakLrb Zdvihal, lel.: 774 410 779), osazeni bude provedeno nejdříve až po
rrabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

5. Trvalé dopravní značení, kteréje v rozporu s přeclrodným doplavním značeníIn bude překryto a prl
ttkončení akce uvedeno do původrrího stavu.
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6, Toto stanovení DZ je platné pouze jako rredílná součást rozhodnutí příslušného silniČnílro správnílro

úřadu.

v souladu s ustanovením § 77 o<lst. 5) nabývá toto opatřeni obecné povahy účinnosti pátým dnem

po dni vyvěšení veřejné lyhlášky.

odůvodnění

Dne 21,8,2019 podala společnost GEZ spol. s r.o., Ič: 2129,1438, Bratislavská ě.p.2996,407 47

Varnsdorf zdejšimu správnímu or.gánu návrh na stanovení přechodné úplavy provozu na rnístní

komunikaci ui. Svatopluka čecha p.p.č,4086 v k.ú. Varnsdorf. předmětný návrh je zdůvodrrěn

v souvislosti s částečnou uzavírkou na výše uvedené rnístní komunikaci v rámci pokládky kabelrr NN Pro
p,p.č.4l l2 v k,ťr. Varnsdorf.

Návrh stanovení přeclrodné ítpravy provozu na pozernních komunikacích - místní komunikace ul.

Svatopluka Čecha p.p.č.4086 v k.ú. Varnsdorf z důvodu pokládky kabelu NN byl v souladu se zněním §
11 ods:.2s a 3) zákona o silničníln provozu projednán S piísltlšI)im dotčeným orgánem. lzn, Dopravnírn

inspektorátern Územniho odboru Děčin Policie ČR. Krajské ředitelstvi poticie Usteckélro kraje. je7 rlávrh

r"rmistění předrnětného přeclrodového dopravního značení a zařízení odsouhlasil dne l3,8.2019 pod Čj.
KRPU- l 4433 5_ 1 /Čl -zo t g -0qozoe.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničrrírn provozu nedoručoval zdejší írřad předmětný

návrh opatření obecné povahy, návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadťl a ani nevyz)lval dotčené osoby k podávání

připomínek nebo námitek.

Vsouladus§l73,odst. 1správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm, c) a odst. 5) zákona o silničním
provozu se proto dnešním dnem stanovujc_přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
_ na místni komunikaci ul. Svatopluka Čecha p.p.č.4086 v k.ú. Varnsdorf v rámci akce ,,IP_12_

4009431, DC_Varnsdorf, ppč.41l2, příp. rlo 50 m", spoČívající v umístění přechodného dopravního
značení či zařízení dIe shora uvedenó specifikace,

Poučení:

V sorrladu s § l73, odst. 2 správnílro řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § l72 a l73 Zátkona č.500/2004 Sb., správní řád, je toto Opatření obecné

povahy ryvěšeno na dobu 1S-ti dnů.

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

a investic

,,otisk úředního razítka"

Příloha: situace a schéma B/2

05, il§, ?0tg
Na úřední desce příslušnóho úřadu vyvěšeno dne: .................. sejmuto dne:

Na ýřední desce vyvěsí:
MěU Varrrsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 410, 401 47 Varnsdorf

Po nabytí účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:

GEZ spol. s r,o., IDDS: z478ar6
sídlo: Bratislavská č,p, 2996,407 47 Varnsdorf

Dotčený orgán na vědomí:
Policie České repubIiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64aj6n

sídlo: Husovo rráměstí č.p. 1l1l12,405 02 Děčín

(@lr.",,a
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ostatní na vědomí:
Techrrické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

síd|o: Sv, Čecha č.p. t277, 4O7 47 Vamsdorf
vlastní
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Schérna B/2
Standardní pracovní místo na
oozemni komunikaci s malým
booravnim zalíženim- zúženi
voiovky najeden jizdni píuh,

é

22

ořičná uzávěra zábíanou
minimátně3výstraznásVětlatypu1

podélná uzávěra obou-strannými
směrovacímideskami
odstup max.l0m

oodélná uzávěra zábradlím na

straněchodn ikr_r/stezkypíocyklisty

oříčná uzávěra zábranou
minimá!né3vystraznásVětlatypu1

l@, ,
Aó c.4D

1)

2'|

může bÝt ve výjimečnýCh
případeěh menši (viz kap,

6.1.2.)

užlti doDravních značek a
aooravnich zařizení v připadě
sóuběžných parkovacích
orUhú, chod-níků a/nebo
'stezeŘ pro cyklisty podle
schémat B/16 až B/20

TP 66 / 21015

v7dálenosti v metrech

t)J

@u*i.


