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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad varnsdolf, osMI _ oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní

orgán ve věcech stanovel]í mistní a přechodrré úplavy provozu na pozemních komunikacích _ na_silnicích

ll.'a IIL třídy, rnístní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správnírn obvodu Městského

úřadu Varnidorf, kterýje podle ustanovení 
'§ 

l24 odst. 6 zákona č.36l12000 Sb., o provozu na pozemníclr

kornunikacíclr u o ,,r-,ěná"h rrěkter,ých zákonů, ve znění pozdějšíclr předpisů (dále jen "zákon o silničním

provozu,,), podle ust. § 77 odst, 1 pisnr. c) léhož zďkona a v souladu s ustanovením zákona ě. 500/2004

Šb., správni řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

stanovuje přechorlnou úpravu provozu na pozcmních komunikacích,

spočívající

v dočasném osazcní přcchodnóho dopravního značení či zaíizeníz

- rlle přiložcné odsouhlasenó situace a schómatu TP 66 ,,č. B/5", která tvoří přílohu tohoto

stanovení

v lokalitč: silnice č. II/264

_ želczniční přeiczd P3468 u autobusové zastávky v Dolním Podluží 07:00 _ 20:00 7.10.2019

- želczniční přcjeztl l'3471u jatek na ul. Plzeňská, Varnsdorf 07:00 - 20:00 8.10.2019

z důvodu prací: oprava povrclru želczničních přejezdů při částečné uzavírce

Podmínky pro provcdcní přcchodné úpravy provozu:

1. přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu provádění prací _souvisejících svýše

uvedenou at<ci, q. inax. od 7.10. 2019 tlo 8.10. 2019, dopravní značení bude osazeno pouze

bezprostředně po dobr.r stavebníclr prací a po jeho ukončení bude přechodné dopravní značerrí

neprodleně odstraněno.
z, pri eástečné uzavírce komunikace bude zachován volnýjízdní pruh o šířce mirr. 3,0m,

3. K označení bude použito reflexních dopravních značek (rnin. třídy R2) v základních velikostech,

K označení nesmí být použito nečitelrrého či poškozenéIro dopravního značení, zrračky a zábrany

rnusí být zajištěny proti posunutí vlivern povětnlosti,

4. Rozrněry a"prou"d'"né áopravních značek či dopravního zařízení musí by v souladrr sVyhláškou

ě,zg4l2ó|5 šb., kt"rou se provádějí pravidla plovozu na pozemních komunikacích, dále v soLrladu

s čSN p,N 12899_1 au soúudu s tichnickýrni pod:nínkami Tp 66 Zásady pro přechodné dopravní

značení na pozernnícl-t komuriikacíclr.
5. výrobu, orur"ní u írdržbu dopravníIro značení zajistí žadatel, prostřednictvím odborné firmy.

oápověiná osoba za řádné piovedení dopravně bezpečnostnílro opatření _ odbornou rlontáž



dopravrríhoznačenípodletohotostanovení,jehokorrtrolu-audržovánípoceloudobrrpřechodné
;;i;;y-;."r;r" a dálejeho včasné odstrarrěníje pan Horymír šemík, tel.: 724346 59l.

o. i'r""ré áoprauní značeňí, kteréje v rozpofu s přechodným dopravním značením bude překry,to a po

ukončení akce uvedeno do původnílro stavu,

7. Toto stanovení oz je ptatne |oLrze jako nedílná součást rozlrodnutí příslušného silničního správního

úřadu.

V souladu s ustanovením § 77 orlst. 5) nabývá toto opatření obecné povahy ÚČinnosti páťým dnem

po dni vyvěšení veřejné lryh|ášky,

odůvodnění

Dne 3.10.2019 podala právnická osoba Správa železniční dopravni cesty, s.o., lčo,70994234, Dlážděná

t p. ]OO:n, Pratlu-Noue rvrc.to,'lrO OÓ PnaHe, i9"jši,i správnímu orgánu návrh na stanovení

přeclrodné úpravy provozu nu .iini"i t. l|1264 l železničnich přejózdů p3468 v Dolním podluží a p347l

Varnsdorf z iůvódu opravy povrclru dotčených přejezdů,

Návrhstanovenípřeclrodrréilpravyprovozunapozem.nich.komrrnikacíclr_nasilnicič,|Í1264u
železničrríclr přejezdů p3468 u ĎJ,ii,r,'podIuzi a pj47l Varnsdorf byl v souladu se zněnim § í7 odst, 2)

Á' lj ,aUoná á silničnírn prouo,u p,o.j,dnán s příslušným. dotčeným orgánem,. tzn,,Dopravníln

in.páttorá,.n. územního oauoru o"e in'poiicie CR. Ii,rajske ieditetstvi policie ústeckého kraje,jel nár rh

".ni"c,.i 
pi"a.c,ného piechodovéhá dop.auniho značělí a zařízení odsouhlasil dne l7,9,2019 pod čj,

KRPU-l ó565 7- l /ČJ-20l9-040206,

Vsouladusustanovením§77odst.5)zákonaosilrričnímprovozunedoručovalzdejšíÍrřadpředmětný

"a"rň 
óp"tr."i oU"cne pouuhy 

j 
náurh'stunou"ní přechodné úp,uuy p,ono,u na pozemníclr komunikacích

;;i;j"fi;; na úřednlch destacIr pristusných úřadů a ani nevyzýval dotčené osoby kpodávání

připomínek nebo nárnitek.

Vsouladus§l73,odst.lsprávníhořáduapodle§77otlst.lpísm.c)aodst.5)zákonaosilničním
provozu se p-roto ánešním On"*.tunonuj" piechotiná úprava provozu na pozemních komunikacích

_ na silnici č. |11264 u žetczničnich pr"l"ráů p3468 v Ďolním pot|luží a p3471 Varnsdorf v rámci

p;;;;i";.;"y přejczdů, .potinuli"i v umístění přechodného <iopravního značení či zařízení d|e

shora uvedené specifi kace.

Poučení:

V souIadu s § 173, odst.2 správnílro řádu nelze proti opatření obecné povahy podat oPravný Prostředek,

V souladu s ustanovením § 172 a 173 Zákona č.500/2004 Sb., správní řád, je toto Opatření obccné

povahy rlvěšeno na dobu lS-ti dnů,

č,j, MUVA 437375/20 l 9Borsa

,,otisk úředniho razítka"

str, 2

lng. Jaroslav Beránek, v.r.

vedoucí odboru správy majetku
a investic

Příloha: situace a schéma B/5

Tato písemnost musí b;ýt vyvěšena po dobu 15 dnů. nl r:i9!ni desce Městského úřadu Varnsdorf a

obecního úřadu Dolní podluži a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách,

0 /., 10 ?01g

Na úřední desce příslušného úřadu vyvěšeno dne: """"""""" sejmuto dne:""""""""""""

ffiV*nraorr rcRC. Nám. E, Beneše č.p,410-407 47

Obecní úřad Dolni PodIuží, lDDS: 8t6a4bh

sídlo: Dolní Podluží č,p. 6,407 55 Dolní Podluží

varnsdorf

Or,



Čj. MUVA 437375120 lgBorsa str,3

Po nabytí účinnosti obdrží:

Navrhovatel k realizaci:

Správa železniční dopravní cesty, s.o., IDDS: uccchjm __^ _^ _' 
sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Praha-Nové Město, l 10 00 PRAHA

Dotčený orgán na vědomí:
pJ"i"'e".r.'e republiky,KŘp ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:

a64ai6n
sídlo: Husovo náměstí č.p. |11,1|2,405 02 Děčín

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

sídlo: Krokova č,p. 31,405 0l Děčín

vlastní
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Schéma B/5

Dvou pruhová vozovka z po-
lovinv uzavřená,
Řizeňí provoru dopravními
znáčkami.

na Dracovnich mistech s kratší
dobou irváni zpravidla bez Vý-

stražných světeI

ořiéná úzávéía zábranou
minimálně 3 VýStražná Světla
typu 1

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max, 10 m

příóná uzávěra jednostrannými
směrovacími deskami
odstup podélně 1,2m

příěně 0,6-1m
výstražná světla typu 1 na

každé směrovací desce

1)může být ve výjímečných
případech menší (viz kap.
B.2,2,2.)

2\ užítí dopravních značek a do,
pravních zařízení v případě
so u běž ných, parkov a cích pru -

hů, chodníků a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat
8/16 až B/20
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