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Opatřcní obccnó povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věceclr stanovení místní a přechodné ítpravy provoztt na pozemních komunikacích na siInicích
II. a III. třídy, místní konunikaci a veřejně přístLrpné účelové komunikaci ve správníIn obvodu Městského
úřadu Varnsdorf, který je podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.36112000 Sb., o provoztt na pozemních
komunikacích a o změnáclr některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu"), podIe rrst. § 77 odst. l písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovenítn zákona č. 50012004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozenrních komunikacích,

spočívající

v dočasnóm osazcní přcchodnóho dopravního značení či zařízcní:

- v přcsnó spccifikaci a umístění dlc přiložených 2 výkresů

v lokalitě: silnice č. III/2586I v úscku Dolní Chřibská - Na Potocích

z důvodu prací: oprava povrchu komunikace silnice III třídy frózování a pokládka povrchů
při úplnó uzavírcc

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

l. Přeclrodná úprava provozu se stanovtlje pouze na dobu provádění praci souvisejících svýše
uvedenou akcí, tj, rnax. od 1,1.10. 2019 t]o 17.10.2019, dopravní značení bude osazeno pouze
bezprostředně po dobu stavebních prací a po jeho ukončení bude přechodné dopravní značení
neprodIeně odstraněno.

2. Osadit 5 dnů předem DZ,,A22 Jiné nebezpečí" s textem silnice Na Potocích _ Clrřibská uzavřena od
l4.1 0.20l 9 do l 7. l 0.20 l9 a ponec|rat po celou dobu platnosti uzavírky.

3. K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech.
K označení nesní blh použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany
musí bY zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.

4, Rozměry a provedené dopravních značek či dopravního zařízení musí b}.t v souladu s Vyhláškou
é.294/Z0l5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v sor.rladr,r

s CSN EN 12899-] a v souladu s technickýIni podrnírikami TP 66 , Zásady pro přechodné dopravni
značení na pozemních kornunikacích.

5, Výrobu, osazení a údržbu dopravníIro značení zajistí žadatel, prostřednictvím odborné firmy,
Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření - odbornou montáž
dopravního značení podle tol,]oto stanovení, jelro kontlolu a udržování po celou dobu přechodné
ítpravy provozu a dále jeho včasné odstraněrrí je pan Šum Radan, tel.: 73 l 60 l 3 50.
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6. Tr"yalé dopravní značerií, které je v rozporu s přechodnýln dopravním značením bude překryo a po

ukončení akce uvedeno do pťrvodnílio stavu,

7. Toto stanovení DZ je platné pouze jako nedílná součást rozlrodnutí příslušného silničního správního

úřadu.

v sou|adu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni qvěšení veřejné ryhlášky.

odůvodnění

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářsWí, jako příslušný správní

orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích
II. a III. třídy, rnístní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského

úřadu Varnsdorf, obdržel návrh společnosti EURoVIA CS, a.s., |Čo 45214924, U Dálnice č.p.26I,403
39 Chlumec u Ústí nad Labem, kierou zastupuje Ing. Ouzký Miroslav, IČO 86867365, Huntířov č.p. l9l,
405 02 Huntířov, podloženýclr dvou výkresťr s konkrétním vyznačením navrhovaného dopravnílro

značení či zařízení urěenélro k dočasnéInu osazení v rámci požadované přechodné Úpravy provozu na

pozemní komunikaci silnici č. III/25861v írseku Dolní Chřibská - Na Potocíclr. Na základě tohoto

podnětu správní orgán po vlastním uvážerrí zahájil příslušné správní řízení a vystavil Návrlr na stanovení
přechodné úpravy provozu vdané lokalitě, spočívající v dočasném rrmístění přechodného dopravního
značení či zařízení v přesné specifikaci a umístění dle níže předložených výkresů, a to v rámci provedení
opravy povrclru komunikace silnice III třídy frézování a pokládku povrchů.

Návrh stanovení přeclrodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici č. III/2586l v úseku

Dolní Chřibská _ Na Potocích byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním provozrt

projednán s příslušnýln dotčeným orgánem. lzn. Dopravnim inspektorátem Uzemniho odboru DěČÍn

Policie ČR. Krajské ředitelství policie Usteckélro kraje, jež návrh umistění předmětného přechodového

dopravního značení a zařizení odsouhlasil dne 23 .9.20|9 pod čj. KRPU- 1 70403-1lCJ,2019,040206,

V souladrr s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětný

návrh Opatření obecné povahy - návrlr stanovení přechodné ítpravy provozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na irředních deskách příslušných úřadů a ani nevyzj.val dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Vsou|adu s § l73, odst. 1správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o silničním
přovozu se proto dnešním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích

- na silnici č. III/25861 v úseku Dolní Chřibská - Na Potocích v rámci provedení povrchu
kom,unikace silnice III třídy frézováni a pokládku povrchŮ, spočívající v umístění přechodného

dopravního značení či zařízení dle předložených dvou výkresů,

Poučení:

V souladu s § 173, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § 772 a l73 Zákona č.500/2004 Sb,, správní řád, je toto Opatření obecné
povahy vyvěšeno na dobu 1S-ti dnů.

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

vedoucí odboru správy majetku
a investic

Příloha: 2 výkresy s vyznačením urnístěníln přechodného dopravního značení či zaíízení

Tato písemnost musí by,t vyvěšena po dobu l5 dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf
Městského úřadu Chřibská a též způsobem umožňujícím dálkový přístLrp, na internetových stránkách.

0 /- ]0 2019

Na úřední desce přislušného úřadu ryvěšeno dne: .................. sejmuto dne:,.,,.................,..

@a,,,
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Na ýřední desce vwěsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf
MěU Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská č.p. l97, 401 44 Chřibská

Po nabyti účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:
EUROVIA CS, a.s., IDDS: bjpdaa

sídlo: U Dálnice č,p,261,403 39 Chlumec u Ústí nad Labem, prostřednictvím zástupce -
Ing. Ouzký Miroslav. IDDS: flrzzjng

sídlo: Huntířov č.p. 191,405 02 Huntířov

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

sídlo: Husovo náměstí č.p. 1Il/1Z, 405 02 Děčín

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

sídlo: Krokova č.p. 31,405 0l Děčín
vlastní

@ r,,u
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