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Městský úřad Varnsdorf

407 47 VARNSDoRF
Tel: +420 4l'1 545 l11
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OSMI - oddělení dopravy a silničníhohospodářswí

Váš dopis
L.J.,

BIMONT s.r.o.

Českémládeže č.p. 7I3ll22
460 08 Liberec 8

Ze dne,.
Naše č j,:

23.4.202I

Vyřizuje:

Goldammerová Šárka
417 545 181

Tel:
Datum:

E-mail:

OSMI/

13

88i202l /GolSa

MUVA l0055/202lGolSa
28.4.z02l
sarka.goldammerova@varnsdorf.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy
Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničníhohospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovení místnía přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na siInicích
IL a III. třídY, místníkomunikaci a veřejně přístupné účelovékomunikaci ve správním obvodu Městskélio
Úřadu Varnsdorf, kterýje podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.36l/2000 St., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dáte jen
''zákon o silničním
Provozu"), Podle ust. § 77 odst. l písrn. c) téhožzákona a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád'')

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,
spočívající
v dočasnémosazení přechodného dopravního značeníči zařízeni:

-

v přesné specifikaci

stanovení

a umístěnídle vloženého situačníchplánků, která tvoří přílohu tohoto

v lokalitě: na místníkomunikaci ul. Petra Bezruče u č.p.209 v k.ú. Varnsdorfna okrese Děčín
z dŮvodu, akce: výkopové práce, umístění el. kabelu v rámci akce nazvané DC, Vamsdorf, ppč.7691/14,
nové kNN, č. stavby IY-12-401974I
dopravní

omezení: úplnéomezení silničníhoprovozu

v termínu:

od 7 .6.2021

Navrhovatel: BIMoNT s.r.o.,

Ičo lllstzez,

do 13.6. 2021

českémládeže č.p.7131122,460 08 Liberec 8

Podmínky pro provedení přechodné úpraly provozu:

l,

2.
3.

Stanovené Přechodné dopravní značeníbude umístěno pouze po dobu trvání akce a ve stanoveném
termínu. Po ukonČenístavebních prací či uplynutí stanovenéňo termínu bude přechodné dopravni
značení neprodleně odstraněno.

přechodná úprava provozu bude realizována pouze
a v souladu s pravomocným rozhodnutím
silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštníh o užíváníkomunikáce.
Provedení a umístěnídopravního značenímusí být v souladu s vyhláškou č. z94l20l5 Sb., kterou se
Provádějí Pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou

íi; n,",

č1. vuv,l l0055/202lGolSa

4.
5.
6.
7.
8.
9.
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normou ČSN EN 12899-1 a technickými podmínkami
míst na pozemních komunikacích''.

TP 66 "Zásady pro označování pracovních

VeŠkerédoPravní znaěení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváIeného typu.
Trvalé dopravní značení,ktere je v rozponr s přechodným dopravním značením buaá prekry,to a po
ukončeníakce uvedeno do původníhostavu.
Osazeni doPravního znaČenízajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
oPatřenÍ, odbornou montáŽ dopravního značení,jeho kontrolu a udržování pó celou dobu přechodné
úpravy provozu a včasnéodstranění je zodpovědný navrhovatel. piacovník odpovědny za
zabezpečení akceje pan Tomáš Holub, tel.: 606 605 244.
Při real.izaci 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. uved_elY do pŮvodního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu

a orgánu

Policie CR.

SkuteČnou dobu dopravního omezení (aktuální informace, které mají vliv na bezpečnost a plynulost
Provozu na Pozemních komunikacích) je povinen správce komunikace dle § l24 odst. 3 zákona o

silniČnímProvozu poskYnout do aplikace Národniho dopravního informainího centra (NDIC _
http://jsujsdi.cz) Slovenská 711124, 702 00 ostrava
- Příuor. V nutných případech lze tyto
operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550 556).
Z dŮvodu zajiŠtěníbezpečnosti silničníhoprovozu může
správní orgán stanovit dalšídopravní
znaČenÍ, PříPadně stanovené dopravní značenízměnit. Povinností navrňovatele je zajistit
okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.

odůvodněni
Městský Úřad Vamsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničníhohospodářství stanovil přechodnou
úpravu
Provozu na základě Podnětu Žadatele po písemnémstanovisku Krajského ředitelstvi policie ústeckého
kraje, Uzemní odbor Děčíndne 1.4.202l čj. KRPU-52480- t /ČI-2O2l -040206
V_souladu s ustanovením § 77 odst.5) zákona o silničnímprovozu nedoručoval zdejšíúřad předmětný
- návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

návrh. O_Patření obecné Povahy

zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadůa ani neiyzýual doičenéosoby k podávání
připomínek nebo námitek,
SPrávní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu,
provozu na pozemních komunikacích.
Přechodná ÚPrava Provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocným rozhodnutím
silničního
sPrávního Úřadu ve věci povolení zvláštního ýivání, bez vydaného rozhod-nutí je stanovení
nep1atné
(Pokud Práce Či akce probíhají pouze v zeleni nebo práce nepodléhajípovolení silniěního
správního úřadu
a rozhodnutí se nevydává a dopravní značeníjeplatné).
a proto stanovil přechodnou úpravu

Poučení:

V souladu s § 173, odst. 2 zákona č. 50O/2O04 Sb,, správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek.
V souladu s ustanovením § 172 a 173 Zákona č,500/2004 Sb., správní řád, je toto opatření
obecné
povahy ryvěšeno na dobu 15-ti dnů.

v

souladu
,s_ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto
po dni vyvěšení veřejné ryhlášky.

opatření obecné povahy účinnostipátým dnem
Ing. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí odboru správy majetku
a investic

PříIoha: situace

@o*
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Tato pisemnost musí b}t vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdoď a též
zPŮsobem umoŽňujícírn dálkový přístup, na internetových stránkách, Oznámení s datem l.yvěšení a
sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Vamsdoď, oSMI, silniční
správní úřad.

vyvěšeno d"",

..,....g.1:..ql'.]9l1.,..

sejmuto

dne:

Na úřední desce v}ryěsí:

MěÚ Vamsdoď

- ORG, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdoď

Po nabytí právní moci obdrží:

žadatel:

BIMONT s.r.o., IDDS: yu8rq4g
sídlo: Ceské mládeže ě.p,713/122,460 08 Liberec 8

Dotčený orgán:
Policie českérepubliky, KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín,Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
sídlo: Husovo náměsti ě.p. 1lll12,405 02 Děěín
ostatní na vědomí:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o,, IDDS: zajGjey
sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277, 407 47 Vamsdóri
vlastní
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