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Opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcec|r Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozenlních komunikacích _ na silnicích
II. a III. třídy, rníshtí komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
Úřadu Varnsdorf, který je podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.36112000 SL.,o provozu na pozemních
kornunikacích a o změnáclr některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ''zákon o silničním
Provozu"), Podle ust. § 77 odst. l písm, c) té]r,lož zákona a v souladu s;stanovením zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád'.)

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

spočívající

v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení:
- v přesné specifikaci a umistční dle přiložených 2 výkresů ,,NTL plynovotl a přípojka pro

penzion Dvůr Pohody.'

v lokalitě: Varnsdorf, místní komunikace ul. Bratislavská u č.p.997

z důvodu prací:
varnsdorf

výkopové práce - pokládka NTL plynovodu a přípojka pro č.p.997, k.ú.

Podmínlcy pro provedení přechotlné úpravy provozu:

1. přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu provádění prací souvisejících svýše
uvedenou akcÍ, tj. max. od 01.10.2019 do 31.12. 2019, dópravní znáčení bude or."ur.no po1r"
bezProstředně Po dobu stavebníclr prací a po jeho ukončeni bude přechodné dopravní značeni
neprodleně odstraněno,

2. K oznaČení bude pouŽito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních veIikostech.
K oznaČení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního 

'značení, 
značky a zábrany

musí b}t zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
: n9l9v a provedené dopravních značek či dopravního zařízení musí bllí v souladu s Vyhláškou

Č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemníclr komirnikacích. dáIe v souladrr
s CSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemnícIr komunikacích,

4. Výr'obu, osazení a údržbu dopravnílro značení zajistí žadatel, prostřednictvím odborné firmy,
OdPovědná osoba za řádné plovedení doplavně bezpečnostníhó opatření _ odbornou montáž
doPravního znaČení podle tohoto stanovení, jeho kurtrolr-r a udržování po ce|ou dobu přechodné
úpravy provozu a dálejeho včasné odstraněníje paníšárka Dubská, tel.: oos zss osq.5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značeníIn bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního.

@)llu,
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6. Toto stanovení DZ je platné pouze jako nedíIná součást rozhodnutí příslušného Silničního SpráVního
úřadr"r.

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné lyhIášky.

odůvodnění

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
olgán ve věceclr stanovení rlístní a přechodné úpravy provoztl na pozemních komunikacích _ na silnicích
II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Varnsdolf, obdržel návrh společnosti RRC Dvůr pohody s.r.o., lČo 28459393, Vítězná č.p, l50,
Velké Přítočno,273 5l Unhošť, podložených dvou výkresů,,NTL plynovod a přípojka pro penzion Dvtir
Pohody" s konkrétnírn vyznačeníIn Iravrhovaného dopravního značení či zařízení určeného k dočasnému
osazení v rámci požadované přechodné úpravy provozu na pozemních komLrnikacích, tj, na rriíshrí
komunikaci ul. BI'atislavská u č.p.997 v obci Varnsdorf. Na základě tohoto podnětu správní orgán po
vlastním uváženízahájil příslušné spI,ávnířízení a vystavil Návrh na stanovení přeclrodné úpravy provoz1
v dané lokalitě, spočívající v dočasnérn umístění přechodného dopravního značení či zařízení v piesné
specifikaci a umístění dIe níže předložených výklesů, a to v rámci pI.ovedení stavby pokládký NTL
plynovodu a přípojky pro penzion Dvťrr Polrody.

Návrh stanovení přechodné ítplavy provozu na pozemníclr kornunikacích na místní komunikaci u|.
Bratislavská u č.p.997 v obci Valnsdof v rámcj zřízení NTL plynovodu a přípojky pro penzion Dvůr
PohodY, bY| v sou]adu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o siIničlrím provozu projednán s příslušným
dotčenýln orgánem, tzn. Dopravním inspektorátern Územního odboiu Děčín lóticie čŘ, rraiste
ředitelství policie Usteckého kraje, jež návrh Lrrnístění předrnětného přechodového dopravního značeni a
zařízení odsouhlasildne 2,9.2019 pod čj. KRPU- l5 5987-) lČJ-2019-040206.

V souladu s ustanovením § 77 odst, 5) zákona o silničním plovozu nedoručoval zdejší úřad předmětný
návrh OPatření obecné povahy - návrlr stanovcní přechodné úpravy provozt"t na pozemních komunikacích
zveřejněním rra úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyzýval dotčené osoby k podávání
připorrrínek nebo námitek,

Vsouladus§l73,odst. l správního řádu a podle § 77 otlst. 1 písm. c) a odst, 5) zákona o silničním
Přovozu se Proto dneŠním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
- na místní komunikaci ul. Bratislavská u č.p.997 v obci Varnsclorfv rámci zřízení NTL plynovotlu
a PříPojkY pro penzion DvŮr Pohody, spočívající v umístění přechodného dopravního značení či
zařízení dle výkresů ,,NTL plynovod a přípojka pro pcnzion Dvůr Pohorly'',

Poučení:

V souladu s § l73, odst, 2 správního řádu nelze proti opatřeníobecné povahy podat opravný prostředek,

V souladu s ustanovením § l72 a l73 Zákona č,50012004 Sb., správní řád, je toto Opatření obecnó
povahy vyvčšeno na dobu lS-ti dnů.

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

vedoucí odboru správy majetku
a investic

příloha: 2 výkresy s vyznačením umístěním přechodného dopravního znaěeni či zaíízení

Tato PÍsemnost musí blh vyvěšena po dobu l5 dnů na úřední clesce Městského írřadu Vamsdorf a též
zpťrsobem LrrnožIiujícírn dálkový přístup, na internetovýclr stránkácIr.

Na úřední desce příslušnóho úřadu vyvěšeno a"., ...9.9'..Q!'..?!l9..1.uto,tn",.

Na ýřední desce vyvčsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám, E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf

Qú,,
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Po nabytí účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:
RRC Dvůr pohody s.r.o., IDDS: chSycub

sídlo: Vítězná ě,p. 150, Velké Přítoěno,273 5l Unhošť

Dotčený orgán na vědomí:
Polic.ie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územníodbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p. 1|1/12,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vlastní
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