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za splnění následujících podmínek:

l) Schána dle typového znaéení íady B Technických podrnínek
pracovních mist v intravilánu obce.

2) Schérna dle typového značení řady C Technických podmínek
pracovních míst v extravilánu obce.
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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMI odděIení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici lL a lIL třídy, rnístní
komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užití zařízeni pro provozní inlornlacc na silnici
II. a IlI. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové kornunikaci, v souIadu s ustanovcnitll § l2.J
odst.6 zákona ě.36112000 Sb., o provozu na pozemních kornunikacích a o změnáclr některych zákonů
(zákon o silničním provozu), v platnérn znění, v souladu s ustanovením § 77 odst. l pisrn, c) tóhož zákona
a v souladu s ustanovením zákona č. 50012004 Sb,, správní řád, ve zrrění pozdč.jšich. předpisťr (tlále.jen

,,správní řád")

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích spočívající v

osazení přechodného dopravního značení či zařízení:

- dle typového značení řady B, C Technických podnrinek I'P6ó ,.Zásady plo ()zll.lao\Jl]l
pracovních míst na pozemních komunikacích"

v lokalitě: na místních komunikacích a silnicích IL a III. tříd v úzenrním obvotlu obce
s rozšířenou působností, tj. obce Varnsdorf, Studánka u Rumbtlrku, Dolní PodlLrži.
Horní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Rybniště, Nová Chřibská, Krásné Po]e u Chřibske.
Dolní chřibská, Horní chřibská a chřibská

opatření: úplné omezení
částečné omezení - přechodné zúžení vozovky na jeden .jizdní prulr o rrrinirnáIní šířce
3,0m

v rámci akce: ,,Oprava havarijníclr portrch inženýrských sítí ve správě subjektťl technické infi,astrrrktury
či ve vlastnictví obce, bezprostředně ohrožujících provoz na pozemních komurrikacích a provádění bčžné
údržby správcem komunikace na místních komunikacích"

tennín platnosti: od nabytí právních účinkŮ tohoto opatření obecnó povahy do l5. ledna 2023
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3) Do dobY dokončení konečných povrchových úprav pro všechny zásahy do silnice II. a ll|. třídy a
rnístních komunikací označen dopravní značkou A7a,,Nerovnost vozovky" a to ve vzdálenosti
25m před místem zásahu v obou směrech jízdy.

4) I( označení pracovního místa bude použito reflexních dopravních značek (min třidy R2)
v základních velikostech. Koznačení pracovního místa nesmí byl použito neěitelného či jinak
PoŠkozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti posunutí vlivenl
povětrnostní situace.

5) Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zaíízení musí být v sou|adu s VyhláškoLr
Č.29412015 Sb,, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v pIatnelnt
znění, dále v souladu s CSN EN 12899-1 a v souladu sTP 66 - Zásady pro označování,
pracovních míst na pozemních komunikacích.

6) Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodnÝrn. bLrde překrrto ncbtl
odstraněno. Orientaění dopravní značení lze přechodně zrušit překřížkováním oranžovo-čenlou
fóIií o minimální šířce pásu 5Omm.

7) PřekráŽka silniČního provozu bude za snížené viditelnosti osvětlena soupravou výstražných svčtcl
S7.

8) Přechodná ÚPrava provozu se stanovuje pouze na dobu nezbytně nutnou pro odstranění z,ávady a
po odstranění závady bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

9) Výrobu, osazenÍ, průběžnou údržbu a následné odstranění předmětného přechodného dopravního
znaČení Či zařizení zajišťuje na své náklady žadatel. Osazení bude provedeno ne.jdříve po nabytí
účinnosti tohoto opatření obecné povahy, ale pouze v termínu dIe předchoziho bodu,

l0) Toto stanovení je vydáno pouze pro zajištění bezpečnosti silničního provoztl na pozenlníclr
komunikacích v případě havarijního stavu a na dobu nezby,tně nutnou pro odstranění závad1,.
Nevztahuje se na plánované opravy, výměny a na budováni nových inženýrských sití a nezbavrrle
ohlaŠovací Povinnosti dle zákona č. l3ll997 Sb., o pozemnich komunikacích. v platném zneni,

ll) výše uvedené stanovení dopravního značeni a uvedené podrnínky platí také pro sprár,ce
komunikace tj. Tsm s.r.o. Varnsdorfv rámci provádění ,,Běžné údržby komLrnikací,,v soLr;arlLr s §
9 a Přílohou Č. 5 vYhlášky č, l04/1997 Sb,, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích a
dále krátkodobých oprav komunikací s dobou provádění max. do 5-ti dnťl.

v souladu .s_ustanorením § 77 odst. 5) nabývá toto opatřeni obecné povahy účinnosti pádm tlnem
po dni ryvěšení veřejné vyhlášky.

odůvodnění

Městský Úřad Varnsdorf, OSMl - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný or8án státní
sPrávY ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silniói lt,'a IIL tříd-v. mistni
komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci a užiti zařízeni pro provozní infonnace na siInici
II. a III. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel podnět ke stanoveni
Přechodné ÚPravy dopravního znaěení na pozemní komunikaci nebo užiti zářízení v souvislosti
s odstraňováním havarijních poruclr inženýrských sítí, bezprostředně ohrožujících provoz na pozenlnich
komunikacích a provádění bě,Žné Údržby v souladu se zákónem ě. 13l1997 Šb. u uyt,lastou č'. 104l199./
Sb., ve sPrávním obvodě MěÚ Vamsdorf, kterou provádí správci inženýrských sítí a správce kollunikace,
Na základě tohoto podnětu byl vystaven návrh na stanovení přechodné úpravy provozu v dané lokaIitč
sPoČÍvající v umístění přechodného dopravního značení či zaíizeni na siInicíctL Ii, a IIl. třídy a místnich
komunikací dle typového schéma řady B a C Technických podmínek TP 66.

Návrh stanovení přechodné Úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II. a lIl, tříd a mistních
komunikací v Územním obvodu obce s rozšířenou působností byl vsouladu se zněnínr § 77 odst, 2)

31k-.".9 silniČlím provozu projednán s příslušným dotčeným orgánem, tj. Krajskýrn řediteistvírn policie
Usteckého 

"kraje. 
Uzemního odborem Děčín, dopravní inspektoiátem aÁe oi.tz.zozl pod č.j. KRPt]-

2067 86- l lČ J -2021 -040206.

V. souladu . u'rtunou.nÍ' § 77 odst.5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad přednrětný
návrh OPatření obecné povahy - návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemnich komunikacích

(tlt",,



zveřejněním na úř€dních deskách příslušných úřadů a ani nevyzýval dotčené osoby k podávánipřipomínek nebo námitek.

V.sou'-1du,9 ustanovením § l73 odst. l správního řádu a v souladu s ustanovením § 77 odst, l písrl. c) aodst, 5). zákona o-silničním provozu se proto dnešním dnem stanovuje piechodrrá ,ipruuo plruuru noPozemních komunikacích - silnice II. a III. tříd a místních komunikací v úzernniIn obuoáu obcé Varnsdorí.s rozšířenou působností.

Poučení:
Ve smyslu ust, § l73 odst.2 zákona č.50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. protiopař^ení_obecne povahy nelze podat opravný prostredek. Ve smyslu ustanování s ior. 

-. 

"]ii, 
,ax e.150/2002 Sb,, soudni řád správní, ve znění pozd'ějších předpisů, je možný přezkum u soLtdu.

č1. vuve : tslzozzootsa

vyvěšeno dne:

str, 3

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

a investic

Přílohv:
- typové schéma řady B technických podminek č. TP66 - Bl1 , B/2, Bl3, B/4, B/5.1 , B/5 .2, Bl6, B/1 , Bls,B/9,BlI0,B/ll,B/12,Bl13.B/14;1;B/l4.2,Bl14,3,Bl15,wí6,B/17,glts,'slts, b/zi,ái{j"atzs- typové schéma řady C technických podmínek č. TP66 - C/l, e2, Cl3, C/4, Cl5, Cl6, C1.1, Cll0c, C/11,Cllz,Cll3knahlédnutívkanceláři e.++ na veÚ Varnsdorf, osvr, nar. E, Beneše 470.40./ 47.

Tento dokum€nt musí být na úřední desce Městského úřadu varnsdorf a obecních úřadů dotěených obcívyvěšen po dobu 15 dnů a zveřelněn.též způsobem u'nožňují"í;-állk.;ý-;;;,;;';#ř."i'r. o"",vYvěŠení a sejmutí a razítkem orgánu bude iasláno neprodleni zpct na vÉstiky,ir"a vu-.J"rr, osirar,silniční správní úřad.
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Na úřední desce vyvěsí:
MěU 

_Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p,470,407 47 Varnsdorf
MěU Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská č. p. |97 , 407 44 Chřibská
Obecní úřad Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh

sídlo: Dolní Podluží č.p. 6,4O7 55 Dolní Podluži
Obecní úřad Horní Podluží. lDDS; wggbzxy

sídlo: Zolín č,p.2,407 57 Horní Podluži
Obecní úřad Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb

. 
sídlo: Vinařská č,p.32,407 56 Jiřetín pod Jedlovou

Obecní úřad Rybniště, lDDS: a2fux48
sídlo: Rybniště č.p ,33, 407 5l Rybniště

Obdrží:
Město Vamsdorf, Nám, E, Beneše č .p. 470, 40147 Varnsdorf
Město Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská ě,p. l97,407 44 Chřibská
Obec Dolní Pod luží, IDDS:8t6a4bh

sidlo: DoIní PodIuží č.p. 6,407 55 Dolni PodIuží
Obec Horni Pojlluží, lDDS: wggbzxy

sídlo: Zofín č.p,2,407 57 Horní Podluží
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dd6bngb i

i
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sídlo: Vinařská č.p,32,407 56 Jiřetín pod Jedlovou
obec Rybniště, IDDS: a2fbx48

sídlo: Rybniště č.p.33,407 5l Rybniště
GEZ, spol. s, r. o., IDDS: z478ar6

sídlo: Bratislavská é.p.2996,407 47 Vamsdorf
Severočeská servisní a.s., IDDS: 22dxu68

" sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Tmovany,4l5 0l Teplice l
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfo

sídlo: Teplická č,p. 87418, Děčín lV-Podmokly, 405 02 Děčin 2
Tepláma Vamsdoď a.s,, IDDS: 5emgmpb

sídlo: Palackého č.p.3501,407 47 Varnsdorf l
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č,p. 1277,407 47 Vamsdóri l-
DC AVEX s.r.o., IDDS: zkypexy

sídlo: Zelená č.p. 312/22,405 02 Děčín
JANNOV, stavební společnost, spol. s.r.o., IDDS: ub5dg3u

sídlo: Jateční č.p. 30/256, Klíše-Ustí nad Labem,400 0l Ústí nad Labem

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

sídlo: Husovo náměstí č.p. ll1/12,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vlastní
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