
MěstskÝ úřad Varnsdorf
OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství

Nám. E. Benešc 470
407 47 VARNsDoRF
Tel: +420 4|,] 545 |1|
varnsdorf@varnsdorí:cz
http://www.varnsdorf.cz

SaM siInice a lnosty DěčíIr a,s.
Královská č,p. 173
408 0l Rumburk

Váš dopis
č j.:
Ze dne:
Naše č j.:

Vyřizujc:
Tel:
Datum:
E-rnail:

23.7 .2021
OSMIl2413l202llGolSa
MUVA ] 85 83/2021GoISa
Goldammerová Šárka
4l7 545 l8l
27 .7 .2021
sarka,goldammerova@varnsdorf.cz

dobu trvání akce a ve stanovenétrr
lermínu brrde přechodnó dopravni

v tcrmínu: od 02.8.202l tlo 31.10. 202l

Navrhovatel: SaM silnice a mosty Dččín a.s., Ičo 25042751, oblou ková č.p. 416, 405 01 Děčín

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
l. Stanovené přeclrodné dopravní značení bude umístěno pouzc po

ternrínu. Po ukončení stavebních prací či uplyriutí stanovené]ro
značení neprodIeně odstraněno.

2, h'echodná ÚPrava Provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocným rozlrodnutíIn
silrričního správníIro úřadu ve věci povolení zvláštníIro užívárrí kornunikace,3, Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 29412015 Sb., kterou se
Provádějí Pravidia Provózu na pozemníclr komunikacich, ve znění pozdějších předpisů, technickou

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničriího lrospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věceclr stanovení místní a přeclrodné úpravy provozu na pozernních komunikacích _ na silnicíchlL a llI. třídY, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve splávníIn obvodu Městského
Úřadu Varnsdorf, kterýje podle ustanovení § l24 oclst, 6 zákona č.36l/2000 St., o provozu nu |oze,nníchkomunikacíclr a o změnách něktelých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále.ien ,rápon á riInieni,n
Provozu"), Podle ust. § 77 odst. l písm. c) téhož zákona a v ioulad'Ln urtunou"ní. ,atonu o. šoonool
Sb., správní řád, ve zněú pozdějších předpisů (dáIe jen ,,správní řád'.)

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

spočívající

v dočasnóm osazeni přechodnóho tlopravního značení či zaíízeni:
- v přesné specifikaci a umístční dle vloženóho situačního plánku a sclrématu TP 66 ,,Práce na

chodníku - koridor pro pčší'', která tvoří pří|ohu tohoto stanovení

v lokalitČ: místní komunikace ul. Svatopluka Čecha v úseku mezi ul. Josefa Lady a Chelčického
v k.ú. Varnsdorf na okrese Dččín

z dŮvodu, akce: zemní a stavební práce, vybudováIrí chodníků v ráInci akce nazvané ,,Chodník uL
SvatopIuka Čecha, Varnsdorf'

dopravní omezení: částečné ornezení silničního provoztl
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normou ČSN EN 12899-1 a technickýrni podmínkami TP 66 ''Zásady pro označování pracovních
míst na pozemníclr komunikacích".
VeŠkeré doPravní značení bude provedeno v základrlí velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sIoupek, značka, uchycení) musí by,t schváleného typu,
Trva|é dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením budó pretryo a po
ukončení akce uvedeno do původního stavr"r.
Osazení doPravního znaČení zajistí navrhovatel. Za íádné provedení dopravně bezpečnostního
oPatřenÍ, odbornou montáŽ dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný navrhovatel pan JakuL vlček, stavýertoucí,
tel.: 737 268 888.
Při realizaci přechodné úpravy provozu nesrní dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní-
komunikace.
pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanoveným v
rozlrodnutÍ, musí bY dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství poiemní
komunikace uved_eny do původního stavu a tato skutečnost neprodIeně oznáInina správnímu orgánu
a orgánu Policie ČR.
SkuteČnou dobu dopravního omezení (aktuáIní infonnace, které mají vliv na bezpečnost a plynulost
provozu na pozemních komunikacích) je povinen správce komunikace dle § l24 odst. 3 zákona o
siIničním provozu posk;rtnout do aplikace Národního dopravního informačního centra (NDIC -http://jsujsdi,cz) Slovenská 7l1124, 702 00 ostrava - Přívoz. V nutných případech lze t},to
operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550 - 556).
Z dŮvodu zajiŠtění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
znaČenÍ, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okámžité
osazení stanoveného dopravního značení.

odůvodnění
Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu
ProVoZu na základě podnětu Žadatele po písemném stanovisku Krajského řeclitelswí po|icie Ústeckého
kraje, Uzemní odbor Děčín dne21.1.202| č j. KRPU- 1253 94 -1lČJ-20z1-040206.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu necloručoval zdejší úřad předmětný
návrh_ OPatření obecné pova|iy - návrh stanovení přechodné ítpravy provozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadťr a ani nevyzýval doičené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

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

Přechodná Úprava provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocným rozhodnutím silriičního
sPrávního Úřadu ve věci povolení zvláštního užívání, bez vydaného rozhodnutí je stanovení neplatné
(Pokud práce Či akce probíhajípouze v zeleni nebo práce nepodléhají povolení silniEního správního úřadu
a rozlrodnutí se nevydává a dopravní značeníje platné),

Poučeni:
V souladu s § 173, odst. Z zákona č. 50012004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § l72 a 173 Zákona č.50012004 Sb., správni řád, je toto opatření obecné
povahy vyvčšeno na dobu 15-ti dnů.

v souladu s ustanovcním § 77 odst. 5) nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné lyhlášky.

Č,1, vuvn l 858]/202 l GoISa

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

a investic

Příloha: situace a schéma práce na chodníku

d t. '://jť.
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Tato písemnost musí být v},Věšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
ZPŮsob€m umoŽňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách. oznámení s datem;yvěšení a
sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Vamsdoď, oSMi, silniění
správní úřad.

vyvěšeno dne: .,.,.,.?.?',.P.7.r.!.0,?.!..... ."; muto dne:

Na úřední desce vyvěsí:

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

Po nabytí právní moci obdrží:
žadateI:

SaM silnice a mosty Děčín a.s., IDDS: mibscsa
sídlo: Oblouková č .p. 416, 405 01 Děčín

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

sídlo: Husovo náměstí č.p. 11l/l2,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vIastní
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