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VEREJNA VYHLASKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Vanrsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničníhohospodářství, jako přísltršný sprívní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíclr na silnicích
II. a III. třídy, místníkomunikaci a veřejně přístupné účelovékomunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Vamsdorf, kte{ý je podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona ó.36112000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacích a o změnách některych zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničníIl
provozu"), podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) téhožzákona a v souladu s ustanovením zákona č, 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisťr (dále jen ,,správní řád")

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozcmních komunikacích,
spočivající
v dočasnémosazení přechodného dopravního značeníči zařízení:

-

a umístěnídle vloženého situačníhoplánku a schónratu TP 66 ,,č. l}/2,
B/17", která tvoří přílohu tohoto stanovení
v přesnó specifikaci

v lokalitě: ul. Kostelni, ul. Karlova, ul. Čelakovická

Děčín

a ul. Hrnčiřská v k.ú. Varnsdorf na okrese

z důvodu, akce: umístění el. kabelu v rámci akce nazvané DC_Varnsdorf, unifikace, kabel DC_l996, č,
stavby IE-12-400637ó
dopravní omezení: částečnéomezení silničníhoplovozu, zábor chodníku při podélnémvýkopu,
protlaky pod komunikacemi, zásah do vozovky pouze případě, že to nebude technicky možné provést,
v termínu:

od listopadu

2020

do prosince 2020

Navrhovatel: GEZ, spol. s. r. o., ICO 27297 438, Bratislavská č.p.2996,407 47 Varnsdorf

Podminky pro provedení přechodné úprary provozu:

1.

2.
3,

Stanovené přechodné dopravní značeníbude umístěno pouze po dobu trvání akce a ve stanovenéIn
termínu, Po ukončenístavebních prací či uplynutí stanoveného tennínu bude přeclrodnó dopravní
značen í neprod lené odstraněno.

Přechodná úprava provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocným rozhodnutín,t
silničníhosprávního úřadu ve věci povolení zvláštního užíváníkomunikace.
Provedení a umístění dopravního značenímusí b;ýt v souladu s vyhláškou č.29412015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních kornunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou

Č1. uuve

zeltslzozocoIsa

sr.2

normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66
"Zásady pro označování pracovních

4,
5,
6,
7,
8,
9,

míst na pozemních komunikacích''.

VeŠkerédoPravní znaČeníbude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení,
Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí uYt scnuaIenerro
t}|u,
Trvalé doPravní značení,které je v rozporu s přechodným dópravním značením
uuaá ii"tryto u po
ukončeníakce uvedeno do původníhostavu.
Osazení doPravního znaČenízajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně
bezpečnostního
oPaťenÍ, odbornou montáž_dopravního značení,jeho kontrolu á udržování po
c"tou aou,i precr,oane
úpravy provozu a včasnéodstraněníje zodpovědný navrhovatel.
Při realizaci Přechodné Úpravy provozu nesmí dojít k znečištěnínebo poškozenídotčenépozemní
komunikace.
Pokud, Pominou dŮvody pro umístění přechodného dopravního značenípřede
dnem stanoveným v
rozhodnutÍ, musí být doPravní značeníokamžitě oditraněno, součásti přís1ušenstvi
a
pozemní
komunikace uved.enY do pŮvodního stavu a tato skutečnost neprodleně ornám"na
sp.ávní,r,u o.ganu
a orgánu PoIicie ČR.
Skuteěnou dobu dopravního omezení (aktuální informace, které mají vliv na
bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích) je povinen správce komuniŘace
dle § 12a odst. 3 zákona o
silniČním.Provozu Poskytnout do aplikace Národního dopravního informainího
centra (NDIC _
'Příuor.

http://jsujsdi,cz) Slovenská 7/1124, 7Oz 00 ostrava
V nutných pripuJ"J,' Ir" tyo
operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550 556).
_ _
10, Z divodu zajiŠtěníbezpeČnosti silničníhoprovozu může
správní orgán stanovit dalšídopravní
znaČenÍ,PříPadně stanovené dopravní značeni změnií. Povinností navrňovatele j"
,Ňt okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.

odůvodnění
Městský Úřad Varnsdorf, OSMI oddělení dopravy a silničníhohospodářství
stanovil přechodnou úpravu
Podnětu Žadatele po písemném stanovisku
ředitelswí'policie
Ústeckého
|.::::ii_:1
5ra.lsteno
kraJe,
Uzemni'Y|?,dě
odbor Děčíndne l5.10.2020 čj. KRPU-l69905-1 lČJ-2020-040206,
V. sorrladu s

ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničnímprovozu nedoručoval zdejší
úřad předmětný
- návrh stanovení přechodné ipravy provozu na pozemnich komunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadůa ini nevyz.ý-lal
doičenéosoby k podávání
připomínek nebo námitek.
návrh. O_Patření obecné Povahy

SPrávní orgán návrh Posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné
úpravy provozu,

a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Přechodná ÚPrava Provozu bude realizována póure a v souladu s pravomocným
rozhodnutím silničního
sPrávního Úřadu ve věci povolení zvIáštního užívání,bez vydaného rozhodnutí;"
,t-áu.ni n.prutre
(Pokud Práce Či akce Probíhají pouze v zeIeni.nebo práce nepodléhalípovolení
.ir"lĚrirr" .|rar,riho úřadu
a rozhodnutí se nevydává a dopravní značeníjeplatné).

Poučení:

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

V souladu s._ustanovením § l72 a l73 Zákona č.50012004 Sb., správní
řád, je toto opatření obecné
povahy vyvěšeno na dobu 15_ti dnů.
V souladu s.-ustanovením § 77 odst. 5) nab/vá toto opatření obecné povahy
účinnostipácým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Jaroslav Beránek, v.r.

vedoucí odboru správy majetku
a investic
Příloha: situace a schémaB/2,Bll7
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Tato PÍsemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu
Vamsdorf a též
zPŮsobem umoŽňujícímdálkový přístup, na internetových stránkách. oznámení
s datem vyvěšení a
sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Vamsdorf,

ÓŠvi, sitnltni

správní uřad.

vyvěšeno dne:

,''

11,2020
.,.....].!..].:'..,1".::..,..

sejmu to

dne:

Na úřední desce vyvěsí:

MěÚ Varnsdorf

- ORG, Nám. E. Beneše ě.p,470,407

47 Vamsdoď

Po nabytí právní moci obdrží:
žadatel:

GEZ, spol.

s, r. o.,

IDDS: z478ar6

sídlo: Bratislavsk á ě.p. 2996, 407

47 Varnsdorf

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

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

ostatní na vědomí:
Technické služby města Varnsdor{ s.r.o., IDDS: zaj6jey
sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277,407 47 Varnsdorř
vlastní
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