
Městský úřad Varnsdorf

OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářswí

Nám, E, Beneše 470
407 47 VARNsDoRF,
Te| +420 417 545 l ll
varnsdorf@varnsdorf.cz
http://rvww.vamsdorlcz

Stavební společnost RBK a.s.
Dědinská č.p. 893l29
Praha 6-Ruzyně
161 00 Praha 614

v lokalitě:

z důvodu:

v ráInci akce:

Váš dopis č j.:
Ze dne:
Naše čj.:

Vyřizuje:
Tel:
DatuIn:
E-mail:

3.9,2020
OSMI/6219l2020/BorSa
MUV A 11597lZ020GolSa
Goldammerová Šárka
4I,7 545 l81
8.9.2020
sarka.borovickova@varnsdorf.cz

VEREJNA VYHLASKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddě|ení doplavy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věceclr stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích
lI. a IIL třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové kornunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Varnsdorf, kterýje podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změrrách někter,ých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu"), podle ust. § 77 odst. l písm, c) téhož zákona a v souladu s ustanoveníIn zákona č. 50012004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

stanovuje přcchodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

spočívající

v dočasnóm osazení přcchodného dopravního značeni či zaíízeni:

- v přesné specifikaci a umístění dle vložcných situačních plánků ,,ul. Plavecká, Sv. Čecha -
Varnsdorf- úplná uzavírka", ktcrí tvoří přílohu tohoto stanovení

Varnsdorf na okrese Děčín, křižovatka ulic Svatopluka Čecha a Plavecká

výkopové práce pro splaškovou a dešťovou kanalizaci

Sběrný dvůr odpadů města Varnsdorf

dopravní omezení: úplné omezení silničního provozu, mimo zásobování a vozidel stavby se
zachování min š. 3,5m

v termínu: od nabytí právní moci do 30.11.2020

navrhovatcl: Stavební společnost RBK a,s., IČo 250308s4, Dědinská č.p. 893129, P rlha 6-
Ruzyně, 161 00 Praha 6, kterou zastupuje Wali CZ s.r.o., IČ o 2s042238, oltlřichovská ě.p.15/7,
405 02 Dččín 2

Podmínky pro provedení přechodné úprary provozu:

l. Stanovené přecliodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu tnyání akce a ve stanoveném
ternríllu. Po ukončcní stavebních prací či uplynutí stanoveného tennínu bude přechodné dopravni
značení neprodleně odstraněno.

2, Rozměr,y a provedené dopravních značek či dopravního zařízení musí b},t v souladu s Vyhláškou
č.29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu



Č1, tvtuve lt597ruozocotsa stl.2

s ČSN PN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkarni TP 66 - Zásady pro přeclrodné dopravní
značení na pozemníclr komunikacích.

3. K označení bude použito reflexních dopravních značek (rnin. třídy R2) v základních velikostech.
K označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany
musí b;ít zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.

4. Budou dodrženy podrnínky stanoviska Policie ČR, KŘP Ústeckého Kraje, Územní odbor Děčín ze
dne 1.9,2020 pod čj. KRPU- 14 5255-1/ČJ-z020-040206.

5. Výrobu, osazení a úrdržbu dopravnílro značení zajistí na své vlastní náklady navrhovatel. Osazení
bude provedeno nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy, a to v rozsahu výše
uvedeného termínu.

odůvodněni

Městský úřad Varnsdori OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu
provozu na základě podnětu žadatele po písemném stanovisku Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje, Územní odbor Děčín dne l .9.2020 čj. KRPU- 145255- l / Čl-zozo-o+ozoe,

V souladu s ustanovenítrr § 77 odst. 5) zákona o silriičním provozu nedoručoval zdejši úřad předmětný
návrh Opatření obecné povahy - návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
zveřejněnírn na úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyzýual dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Poučení:

V souladu s § l73, odst.2zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § l72 a 173 Zákona č.500/2004 Sb., správni řád, je toto Opatřeni obecné
povahy vyvěšeno na dobu 15-ti dnů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto Opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení vcřejné lyhlášky.

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

a investic

Pří|oha: situace DIO

Tato písemnost musí bly't vy,věšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
způsobem urnožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách. Oznámení s datem vyvěšení a
sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Vamsdoď, OSMI, silniční
správní úřad.

vyvěšeno dne: .....1Pr..1q..?!Íl]...,... se jmuto dne:

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

Po nabytí právní moci obdrží:
žadatel:

Wali CZ s.r.o., IDDS: 6lrcbnf6
sídlo: Oldřichovská č.p. 1517,405 02 Děčín 2

zastoupení pro: Stavební společnost RBK a,s., IDDS: 3d4gfut
sídlo: Dědinská č. p. 893lZ9, Praha 6-Ruzyně, 161 00 Praha 6

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

sídlo: Husovo náměstí č.p. l1l/12,405 02 Děčín

@)^,,



Čj. MUVA 7]597l202ocolsa str. 3

ostatní na vědomí:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv, Čecha č.p. 1277,40'I 47 Varnsdorf

vlastní

(|lrr,
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