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VEREJNA VYHLASKA
Opatření obccnó povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a si|ničrrího hospodářství, jako příslr.ršný správní
orgán ve věcech stanovenímístní a přechodné úpravy provozu na pozemníclr komunikacích _ na silnicích
II. a IIl. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komLrnikaci ve správním obvodu Městského
Úřadu Valnsdorf, který je podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona ě.36112000 Sb., o provozu na pozemníclr
komunikacích a o zIněrráclr některých zákorrů, ve znění pozdějších předpisů (dále jeIl "zákorr o silničním
Provoztt"), podle ust. § 77 odst. l písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č. 50012004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

stanovuje přcchodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

spočívající

v dočasném osazení přcchodnóho dopravního značení či zařízení:

- v přesné specifikaci a umístění dlc vložených situačních plánků, která tvoří přílohu tohoto
stanovení

v lokalitě: silnice č. Il/264 (ul. Žitavská) v k.ú. Varnsdorf na okrese Děčín

z dŮvodu, akce: výkopové práce - zřízení vodovodI]í přípojky pro stavbu samoobslužné myčky vozidel
na p.p.č.625312, 6253/3, 6256/1 a 625612 v .ú. Varnsdorf

dopravníomezení: částečnáuzavírkakoínunikaceč,Ií1264

v tcrmínu: od září 2021 do 31.10.202l

Navrhovatcl: ZEPS s.r.o,, IČo 28688651, Jiráskova č.p. l09/13, 408 01 Rumburk

Podmínky pro provedení přcchodné úpravy provozu:

l, 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 odsh,aněno.

2, Přechodná ťtprava provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocnýIn rozhodnr.ttínr
silničnílro správního úřadu ve věci povolenízvláštrrího rržívání komunikace.

3. Plovederií a umístění dopravnílro značení musí být v souladu s vyhláškou č.29412015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacíclr, ve znění pozdějších předpisťr, technickort
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nonnou CSN EN 12899-1 a teclrnickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označováIrí pracovníclr
míst na pozemních komunikacíclr".

4. Veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí bllt schváIeného typu.

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

6. Osazení dopravního značení za:isíí navrhovatel, Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
opatřenÍ, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržovárrí po ceIou dobu přechodné
Úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný navrhovatel pan Josef Soumar, tel.: 774 639
079.

7, Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.

8, Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení přede dnem stanovenýIn v
rozhodnutÍ, musí bl dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozernní
komunikace uved_eny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu
a orgánrr Policie CR.

9. SkuteČnou dobu dopravního omezení (aktuální infonnace, které mají vliv na bezpečnost a plynulost
Provozu na pozemních komunikacích) je povinen správce komunikace dle § 124 odst. 3 zákona o
silniČním provozu poskYnout do aplikace Národního dopravního informaěního centra (NDIC _
http://j su jsd i.cz) Slovenská 7l1lz4, '10z 00 ostrava - Přívoz. V nutných případech lze tyto
operativní zrněny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550 - 556).

l0. Z dŮvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu mťlže správní orgán stanovit další dopravní
znaČenÍ, případně stanovené dopravní značení změnit, Povinností navrhovatele je zajistit okamžité
osazení stanovenélro dopravního značení.

odůvodnění

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravtt
Provozu na základě podnětu žadatele po písemném stanovisku Krajského ředitelswí policie Ústeckého
kraje, Uzemní odbor Děčín dne 3,9.202l ěj. KRPU- 150443- l/Čl-zozt-oqozoa.
V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětný
návrh Opatření obecné povahy - návrlr stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyzýval dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

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 pouze a v souladu s pravomocným rozhodnutím silničního
správního Úřadu ve věci povolení zvláštního užívání, bez vydaného rozhodnutí je stanovení neplatné
(pokud práce Či akce probíhají pouze v zeleni nebo práce nepodléhají povolení silničnílio správního úřadu
a rozhodnutí se nevydává a dopravní značení je platné).

Poučení:

V souladu s § l73, odst, 2 zákona ě, 50012004 Sb., správrrí řád, proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § l72 z l73 Zákona č, 50012004 Sb., správní řátl, je toto Opatření obecné
povahy vyvěšeno na dobu 15-ti dnů.

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto opatřeni obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. JarosIav Beránek, v.r.
vedoucí odboru správy majetku
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu l5 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách. Oznámení s datem vyvěšení a
sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Vamsdort OSMI, silniční
správní úřad.

vyvěšeno dne: ......].§..q9,..?9!]...... sejmuto dne:

Na úřední desce qwěsí:

MěÚ Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ě,p. 470,401 47 Varnsdorf

Po nabyti právni moci obdrží:
žadateI:

ZEPS s.r.o., IDDS: hqec2jm
sídlo: Jiráskova č.p. l09/l3,408 01 Rumburk

Dotčen{ orgán:
Policie Ceské republiky, KRP Usteckého kraje, Uzemní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, ]DDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p. lI|/l2,405 02 Děčín

ostatni na vědomí:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 0l Ústí nad Labem (doručí se na Správu a údržbu silnic
Usteckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 4l7 03 Dubí, provoz Děčín, Krokova 1439/16,
IDDS:6hevxje)
vlastní

str. J

@r^



^('l
,,JlrsndlU rysts?!lrrod

.ql3 Uei,6u]F,6uI
:Fsd€Pod 9uFI3,0

o
§

Fl
H.-

-.l-
9




