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Opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdor| OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovení místlía přechodrré úpravy provozu na pozemních komLinikacích _ ná silnicich
II. a IIl. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
Úřadu Varnsdor{ kteqý je podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.36l 12000 Sb., o provozu na pozemnich
kornunikacíclr a o změnách některýclr zákonů, ve znění pozdějšíclr předpisů (dáIe jen ''zákon Ó silničnim
Provozu"), Podle ust. § 77 odst. l písm. c) íé1lož zákona a v souladu s ustanovením zákona č. 50012004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád'')

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

spočívaiící

v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení:

- v přesné specifikaci a umístění dle přiloženého výkresu ,,Oprava čela RD - lešcní'.

v lokalitě: Dolní Podluží, silnice č. 111264 u č.p.l02

z důvodu prací: rekonstrukce čela na rodinném domě č.p.l02
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

], Přechodná Úprava provoztt se stanovuje pouze na dobu prováděrrí prací souvisejících s výše
uvedenou akcí, tj. max. od 28.10.2019 do 06.1l. 20l9, dopravní značení bude omzeno pouze
bezProstředně po dobu stavebních prací a po jeho ukončení bude přechodné dopravní značení
neprodIeně odstraněno.

2. K oznaěení bude pouŽito reflexníclr dopravních značek (min. třídy R2) v základníclr velikostech.
K oznaČení nesmí b}t použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany
musí b;ít zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.

3. R9llrY a Provedené dopravnich značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou
Č.29412015 Sb., kteror"r se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu
s CSN EN 12899-1 a v souladu s technickýlrri podmíIrkarni TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích.

4, Výrobu, osazení a Íldržbu dopravního značení zajistí žadatel, prostřednictvím odborné firmy.
OdPovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření _ odbornou montáž
doPravního znaČení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a dáIe jeho včasné odstranění je pan Jan Zíta, tel: 607 14' 30l,5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodnýIn dopravním značením bude překryo a po
ukončení akce uvedeno do pťrvodního stavu.

6. Toto stanovení DZ ie plainé pouze jako nedílná součást rozlrodnutí příslušného silničního správního
úřadu.
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příloha: výkres DIo s vyznačením urnístěním přechodného dopravního znače ní ěi zaíízení

Tato p,ísemnost musí by1 V).r'ěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf aObecního Úřadu Dolní PodIuží a též způsobem urnožňujícím dálkový přístup, na iníernetových stránkách,

Na úřctlní desce příslušného úřatlu ravěšeno O"", ..!.9:..9|:..lgi9.."1*u,o tlne:....,............,...,..

Na úřední desce vwěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nárn, E, Beneše č,p, 470, 401 47 Varnsdorf
Obecrrí úřad Dolní Podluží, IDDS: 8tóa4bh

sídlo: DoIní Podluží č.p, 6,401 55 DoIní Podluží

č.,i. MUVA 420l45/20l9Borsa

v souladu s ustanovenim § 77 odst. 5) nabývá toto opatření obecnó povahy účinnosti páfým dnem
po dni vyvěšeni veřejné vyhIášky.

odůvodnění
Městský Úřad Varnsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný splávní
orgálr ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na silnicích
II. a III. třídY, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové kornunikaci ve správním obvodu Městského
ťrřadu Vanrsdorf, obdržel návrh pana Jana Zíty, nar. 4,10.1977, Dolní Podluží č.p. l02, 407 55 Dolní
Podluží, kterélro zastupuje Ing. Jan Vtelenský, IČo 05289360, Dobmá t,.p. il, +o.1 +l Dobmá,
PodloŽeným výkresem ,,Oprava čela RD - Iešení" s konkrétním vyznačením navrhovaného dopravního
znaČení Či zaÍÍzení tl,rčeného k dočasnému osazení v rámci požadované přechodné úpravy provozu na
Pozemní komunikaci, tj. na silnici č. IIl264 vobci Dolním Podluží. Na,ákludě tohotó poánitu správní
orgán Po v]astnírl uváŽení zahájil příslušné správní řízení a vystavil Návrh na stanovení přechodné
ÚPravY Provozu v dané lokalitě, spočívající v dočasném umístění přechodného dopravního inačení či
zařízení v Přesné specifikaci a umístění dle níže předloženého výkresu, a to vfámci provedení
rekonstrukce čela domu č.p.l02, Dolní Podluží.

Návrlr stanovení přechodné Úpravy provoztt na pozellních komunikacích _ na silnici ě. Ií1264 v obci
Dolní PodluŽÍ v rámci rekonstrukce čela domu č.p.l02, Dolní Podluží, byl v souladu se zněním § rz oa.t.2) a,3) zákona o silničnim provozu projednán spiísIllšným doreeným orgánem, tzn. Dápravnim
lnsPeklorátem Uzetnniho odbolLl Děčín Policie ČR. Krajské ředitelstvi policie Úireckéiro kraje. jež návrh
Lrrnístěni Předmětného píeclrodového dopravního značení a zařízení oásouhlasil dne 28.8.2Óió pod ěj,
KRPU- l 53 l6.]- l/Č.l-zo tq-o+ozoo,

V souladu s ustanovel'}Ín'l § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětný
návrh. OPatření obecné povahy - návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
zveřejněníln na úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyzýval doičené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Vsouladus§l73,odst. 1správního řádu a podle § 77odst. l písm. c) a odst. 5) zákona o silničním
Provozu se Proto dneŠním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
- na silnici Č,IU264 v obci Dolním Podluží v rámci rekonstrukce čela rodinného domu č.p,l02, Dolní
PodluŽÍ, sPoČÍvající v umístění přechodného dopravního značení či zařízení dle výkresu ,,Oprava
čela RD - lešení".

Poučení:

v souladu s § l73, odst. 2 správního řádLr nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
V souladu s ustanovením § l72 a l73 Zákona č.500/2004 Sb., správní řárl, je toto opatření obecné
povahy vyvěšeno na dobu l5-ti dnů.

,,otisk úředního razítka"
Ing. Jaroslav Beránek, v.r.

vedoucí odboru správy majetku
a investic
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č,.i, MUvA 420l45/20l9Boťsa §tr, 3

Po nabytí účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:
Ing. Jan Vtelenský, Dobrná č.p. 44,407 41 Dobrná

Zastoupení pto: Jan Zíía, Dolní Podluží č.p , 102, 407 55 Dolní Podluží

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

sídlo: Husovo náměstí č.p. 1ll/lZ,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, IDDS: 6hevxje

sídlo: Krokova č.p. 3 l, 405 0l Děčín
vlastní
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