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VEREJNA VYHLASKA
Opatření obecné povahy
Městský úřad Vamsdorť, OSMI - oddělení dopravy a siIničníholrospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na silnicích
II. a III. třídy, místníkomunikaci a veřejně přístupné účelovékomunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Vamsdorf, kterly' je podle ustanovení § l24 odst. 6 zákola č,36IlZ000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některych zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu"), podle ust. § 77 odst. l písm. c) téhožzákona a v souladu s ustanovenín zákona č. 50012004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

§tanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,
spočívající
v dočasnémosazení přcchodného dopravního značeníči zzřízení:

-

v přesné specifikaci a umístěnídle vloženého situačníhoplánku

v lokalitě: na místníkomunikaci uI.

Karlova u č.p.2792 v k.ú. Varnsdorfna okrese Děčín

z důvodu, akce: zíízeninové kanalizační přípojky pro dům č.p.2792
dopravní omezení: výkop v pomocném silničnímpozemku
provozu se zachováním průjezdu v šířce 2,75 rn.
v terminu:

od 30.11. 2020

a komunikaci při

částečnéInomezení

do 9.12,2020

Navrhoyatel: Vlatlimír Šuma,nar. 23.11.19.75, Karlova č.p, 2792, 407 47 Varnsrlorf,
prostřcdnictvím zástupce Ing. ouzký Miroslav, Ičo 86867865, Huntířov č.p, 191,405 02 I{untířov
Podmínky pro provedení př€chodné úprary provozu:

1.

2,
3.

Stanovené přechodné dopravní značeníbude umístěno pouze po dobu trvání akce a ve stanovenénl
termínu. Po ukončeni stavebních píacíči uplynutí stanoveného termínu bude přechodné dopravní
znaěení neprodleně odstraněno.

Přechodná úprava provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocnýIn rozlrodnLttíIn
silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užíváníkomunikace.
Provedení a umístění dopravního značenímusí bllt v souladu s vyhláškou é.29412015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou

Č1. vuve

4.
5.
6.
7.
8.
9,
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normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
mist na pozemních komunikacích".
Veškerédopravní značeníbude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
Trvalé dopravní znaěení, které je v rozporu s přechodným dopravním znŇením bude překryto a po
ukončeníakce uvedeno do původníhostavu.
Osazeni dopravrrího znaěeni zajístínavrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatření, odbomou montáž dopravního značení,jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a včasnéodstraněníje zodpovědný navrhovatel,
Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištěnínebo poškození dotčenépozemní
komunikace.
Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značenípřede dnem stanoveným v
rozhodnutí, musí být dopravní značeníokamžitě odstraněno, součásti a příslušenstvípozemní
komunikace uvedeny do původníhostavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu
a orgánu

Policie CR.

Skutečnou dobu dopravního omezení (aktuální informace, které mají vliv na bezpeěnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích) je povinen správce komunikace dle § l24 odst. 3 zákona o

silničnímprovozu poskytnout do aplikace Národního dopravního informačníhocentra (NDIC http://jsujsdi.cz) Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava - Přivoz. V nutných případech lze §to
operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550 - 556),
10. Z důvodu zajištění bezpečnosti silniěního provozu můžesprávní orgán stanovit dalšídopravní
značení,připadně stanovené dopravní znaěení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního znaěení.

odůvodnění
Městský úřad Vamsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničníhohospodařství stanovil přechodnou úpravu
provozu na základě podnětu žadatele po písemnémstanovisku Krajského ředitelsfuí policie Usteckého
kraje, Územní odbor Děčíndne 16.11.2020 ěj. KRPU- l87044 -|/ČJ-2020-040206.

V souladu

ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničnímprovozu nedoručoval zdejšíúřad předmětný
- návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadůa ani nevyzýlal dotčenéosoby k podávání
připomínek nebo nrámitek.
s

návrh Opatření obecné povahy

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by branily stanovení přechodné úpravy provozu,

a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

v souladu s pravomocnýrn rozhodnutím silničního
správního úřadu ve věci povolení zvláštního uživání, bez vydaného rozhodnutí je stanovení neplatné

Přechodná úprava provozu bude realizována pouze a

(pokud práce či akce probíhají pouze v zeleni nebo práce nepodléhají povolení silničníhosprávního úřadu
a roáodnutí se nevydává a dopravní značeníjeplatné).

Poučení:

V souladu s § 173, odst. 2 zákona ě. 50012004 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) nabývá toto opatření obecné povahy účinnostipátým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhIášky.

Ing. Jaroslav Beránek, v.r.

vedoucí odboru správy majetku
a investic
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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 intemetol,'ých stránkách. Oznámení s datem vyvěšení a
sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Vamsdorf, oSMI, silniční
správní úřad.

vyvěšeno an",

.....?.?,.].i,.j.q?!......,

sejmuto

dne:

Na úřední desce vyvěsí:

MěÚ Vamsdorf - ORG, Nám. E.

Beneše é.p, 470,4O7

47 Vamsdorf

Po nabytí právní moci obdrží:
žadatelz
Ing. Ouzký Miroslav, IDDS: fhzzjng

sídlo: Huntířov č.p. 19l,405 02 Huntířov
zastoupení pro: Vladimír Šuma,K ar|ova ě.p.2792,407

47 Vamsdorf

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

sídlo: Husovo nám éstíě.p. l11112,405 02 Děěín

ostatní na vědomí:
Technické služby města Varnsdor{ s.r.o,, lDDS: zaj6jey
sídlo: Sv. Cecha č,p. 1277,407 47 Vamsdorf
vlastní
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