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VEREJNA VYHLASKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích
ll. a lII. třídy, místní komuriikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
Úřadu Varnsdorf, který je podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.36l12000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách někteqy'ch zákonů, ve znění pozdějšícli předpisů (dále jen "zákon o silničrrím
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 přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

spočívajíci

v dočasném osazeni přechodnóho dopravniho značení či zařízení:

- v přesné specifikaci a umistění dle vloženého situačního plánku a Technických podmínck TP66 _
Zásady pro přechodné dopravní značcní na pozemních komunikacích, schématu ,,B/3''

v lokalitě: na místní komunikaci na p.č. l03l a na p.č. 7022,kú. Rybniště - přijezd k žst. Chřibski
od křižovatky se silnici č, 11126325 Rybniště (žclezniční přejez umístěn na p.č, 1009/1, k.ú.
Rybniště) vše na okrese Děčín

z důvodu, akce: oprava přejezdového zabezpečovacího zaíízení v km 'I6,202, žel. přejezd P3266

doPravní omezenÍ: rozsah práce budou provedeny za plného silničního provozu s omezeníIn
dopravním značeníIn

v termínu: oil 17,5.202l do 30.6.202l

Navrhovatel: MoNZAs spol.s r.o., Ičo 41222734, Blahoslavova č.p,937/62, Ústí nad Labem-
centrum, 400 01 Ustí nad Labem 1, kteróho zastupuje Wali CZ s.r.o.,IČo 25042238, oltlřichovská
č.p. 75/1,405 02 Děčin 2

Podminky pro provedení přcchodné úpraly provozu:

l. Dopravní opatření na shora uvedených železničních přejezdů bude provedeno dle stanoviska KŘP
Ústeckého kraje, Policie ČR, územní odbor Děčín, dópravní inspektorát ze dne 22.|.2019, čj.
KRPU-4693 2- 1 /Č I -2O2 1 -0 4020 6 :
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- Před železničnírni přejezdy v obou směrech jízdy silničních vozidel budou vstřícně umístěny
přenosné dopravní značky P6 ,,Stůj, Dej přednost vjízdě" a IP22 ,,Změna organizace dopravy'.
s textem ,,Zabezpečovací zaíízení žel. přejezdu mimo provoz'', viz situační plánek.

2, Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání akce a ve stanoveném
termínu. Po ukončení stavebních prací či uplynutí stanoveného termínu bude přechodné dopravní
značení neprodleně odstraněno.

3. Přechodná úprava provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocným rozhodnutím
silničního správního úřadu ve věci povolení zvláštního užívání komunikace.

4. Provedení a umístění dopravního značení musí bl/t v souladu s vyhláškou č. Z94l20l5 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou
normou CSN EN 12899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích".

5. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí bly't schváleného typu.

6. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.

J. Osazení dopravního značeni zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatřenÍ, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a včasné odstraněníje zodpovědný navrhovatel.

8. Kontrolu a udížování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále jeho včasné odstranění je pan
Václav Kaiser, tel.: 728 143 888.

9. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace_

l0. Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v
rozhodnutÍ, musí být dopravní značení okamžitě odstraněno, souěásti a příslušenství pozemní
komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu
a orgánu Policie CR.

1 1. Skuteěnou 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
silničním provozu poskYnout do aplikace Národního dopravního informačního centra (NDIC _
http://jsujsdi.cz) Slovenská 7lll24, 702 00 Ostrava t Přívoz, V nutných případech lze tyto
operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550 - 556).

12. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
značení, případně stanovené dopravní značení zménit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.

odůvodnění

Městský úřad Vamsdorf, 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 20,3.202l čj. KRPU-46932- 1lČJ-2021-040206.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětný
návrh Opatření obecné povahy - návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyzýra| dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanoveni přechodné úpravy provozu,
a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.

Přechodná úprava provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního
sPrávního Úřadu ve věci povolení zvláštního lžívání, bez vydaného rozhodnutí je stanovení neplatné
(pokud práce či akce probíhají pouze v zeleni nebo práce nepodléhají povolení silničního správního úřadu
a rozhodnutí se nevydává a dopravní značeníje platné).

Poučení:

V souladu s § l73, odst. 2 zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, proti opatření obecnó povahy nelze podat
opravný prostředek,
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V souladu s ustanovením § l72 a 173 Zákona č. 50012004 Sb,, správní řád, je toto Opatření obecné
povahy vyvěšeno na dobu lS-ti dnů.

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni vy"věšení veřejné r7hlášky.

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

a investic

příloha: situace

Tato písemnost musí b]it vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a
Obecního úřadu Rybniště a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na intemetových stránkách.
Oznámení s datem v}^/ěšení a sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad
Vamsdorf, OSMI, silniční správní úřad.

1 2 t5, 2021
vyvěš€no dne: ,.... sejrnuto dne:

Na úřední desce lTvěsí:

MěÚ Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ě.p.470,407 47 Varnsdorf
obecní úřad Rybniště, IDDS: a2fbx48

sídlo: Rybniště č.p.33, 407 51 Rybniště

Po nabytí právní moci obdrží:
žadatel:

Wali CZ s.r.o., IDDS: 6hcbnf6
sídlo: Oldřichovská č.p. 1517,405 02 Déčín 2

zastoupení pro: MONZAS spol.s r.o., IDDS: trcnjtm
sídlo: Blahoslavova é.p,937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 0l Ústí nad Labem

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

sídlo: Husovo nám éstí č.p. |11112,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
Obecní úřad Rybniště, IDDS: žfbx48

sídlo: Rybniště č.p.33,407 51 Rybniště
vlastní
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