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VEREJNA VYHLASKA
Opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný splrr,ní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicich
II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
Úřadu Varnsdor{ ktetý je podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.36]/2000 Sb., o provozu na pozcmních
komunikacích a o změnách některiých zákonů, ve zněni pozdějšich předpisů (dále.jen "zákon o silničninl
provozu"), podle ust. § 77 odst. l písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č, 500/200.1
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen,,správní řád")

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních l<omunikacích,

spočívající

v dočasném osazeni přechodnóho dopravního značení či zařízeni:

- v přesné speciíikaci a umístění dle vloženého situačního plánku a schómatu 'tP óó ,.č. B/2*,
ktcrá tvoří přílohu tohoto stanoyení

v lokalitě: mistní komunikace ul. Lesní na p.p.č.3331 v k.ú. Varnsdorf na okrcsc Dččín

zdůvodu, akce: výkopové práce, umístění el. kabelu vrámci akce nazvané IP-l2-40lJ295,
DC_Varnsdorf, ppč.3761, přípojka kNN

dopravní omezení: částečné omezení silničního provozu

v terminu: or] O1.02. 2022 do 31.08.2022

Navrhovatel: GEZ, spol. s. í. o.,IČo 27297438, Bratislavská č.p. 2996,407 ,l7 Varnstlo rf

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trváni akce a ve staí]ovcl)clll
tennínu. Po ukončení stavebních prací či uplynutí stanoveného termínu bude přcchodnó doprar.ní
značení neprodleně odstraněno.

2. Přechodná úprava provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocnýln rozlrodnLrtinl
silničního správního úřadu ve věci povolenízvláštního užívání komunikace.

3. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladLr s vyhláškoLr č.294120l5 Sb.. kteroLt se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších přcdpisů, technickotr
nOrmOu CSN EN l2899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásad1, pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích ".
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7,

8.

veškeré dopravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. všcchny
souěásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchyceni) musi blh schváleneho typu.
Trvalé dopravní značení, které je v. rozporu s přechodným dopravnírn značením budá prekryo a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.
osazení dopravního znaČení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
oPatřenÍ, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu á udržování pó celou dobil přechoclné
úpravy provozu a včasné odstraněníje zodpovědný navrhovatel pan David ilošek, tel.: 774 10l 783.
Při realizaci Přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištěirí nebo poškozerií dotčcné pozcn-rni
komunikace.
pokud_ pominou důvody pro umístění př€chodného dopravního značení přede dnem stanovcným ,
rozhodnutÍ, musí bly't dopravnÍ.,značení okamžitě odstraněno, souěásti a příslušensrví po;,cmni
komunikace uvedeny do původního stavu a talo skutečnost neprodleně oznámena správnílnLr orgánu
a orgánu Policie ČR.
SkuteČnou dobu dopravního omezení (aktuální informace, které mají vliv na bezpečnost a ply,nulost
provozu na pozemních komunikacích) je povinen správce komunikace dle § l24 odst, ] )áiona o
silničním provozu poskytnout do aplikace Národního dopravního informainího centra (NDtc
http://jsujsdi.cz) Slovenská 1ll124, 702 00 ostrava - Přívoz. V nutných případech lze tyto
operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550 - 5 56).z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit cla]ší dopravni
znaČenÍ, PříPadně stanovené dopravní znaěení změnit. Povinností navrňovateIc.ie zajistil okarnžité
osazení stanoveného dopravn ího značení,

odůvodněni
Městský Úřad Varnsdor{ OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou upravu

|'oYo_.| 
nu základě Podnětu žadatele po písemném stanovisku Krá.jst<ého ředitelství poiicie tJsteckého

kra3e, Uzemní odbor Děčín dne 11.12,202l čj. KRPU-204562 -l lČJ-2021-040206.
V_ sor:ladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničnim provozu nedoručova| zdejší úřad přctJnlčtný
návrh Oaatření obecné Povahy - návrh stanovení přechodné ipravy provozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na Úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyz;/val doičené osoby k poclávání
připomínek nebo námitek.

SPrávní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by brániIy stanovení přechodné úpravy provozu,
a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích.
Přechodná ÚPrava Provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocným rozhodnutírn silničniho
sPrávního Úřadu ve věci povolení zvláštního užívání, bez vydaného rozhodnutí je stanovení ncplatnó
(Pokud Práce Či akce Probíhajípouze v zeleni nebo práce n"podléhulípovolení silniĚního správního úřadu
a rozhodnutí se nevydává a dopravní značení je pIatné).

Poučení:
V souladu s § l73, odst. 2 zákona ě. 50012004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze poda1
opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § l72 a l73 Zákona č.500/2004 Sb., správní řár|, je toto Opatření obccnó
povahy vyvěšeno na dobu lS-ti dnů.

v souladu 
.s_ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem

po dni r7věšení veřejné vyhlášky.

č,1, vuvn :ollzozzcolsa

[ng. Jaroslav Beránek, v.r,
vedoucí odboru správy majetku

a investic

Příloha: situaďe a s chéma B/2

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu l5 dnů na úředni desce Městského úřadu vamsdorí,a též
zPŮsobem umoŽňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách. oznámení s datern vyvěšení a
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či. uuv e xl lzozzcotsa str. 3

sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně Zpět na Městský úřad Vamsdori oSMl, silniční
správní úřad.

vyvěšeno oou, ........9.!..9l..l9l1... sejmuto dne:

Na úřední desce vyvěsí:

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

Po nabytí právní moci obdrží:
žadatel:
GEZ, spol, s. r. o., IDDS: z478ar6

sídlo: Bratislavská č.p. 2996, 407 47 Varnsdorf

Dotčenf orgán:
Policie Ceské republiky, KRP Usteckého kraje, Uzemní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p. ll1l12,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
Technické služby města Vamsdorf, s.r,o., lDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277,407 47 Varnsdorf
vlastní
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Schéma B/2
standardni pracovní misto na
pozemní komunikaci s malÝm
dopřavnim zalíženim. zúž;ňi
Vozovky na jeden jízdni pruh.

příěná uzávěra zábranou
minimélně3VýstražnásVětlatypu 

1

podélná uzáVěra oboU-strannÝmi
směrovacímideskami
odstup max.'l0m

podélná uzáVěra zábradlím na
straněchodn íku/stezkyprocyklisty

příčná uzávěra zábranou
minimálně3VýstražnásVěllatypu í

1) mŮže být ve výjimečnÝch
,urťžO,"* rnenší (viz iap _

2) užití dopravnich značek a
dopravnich zařízeni v DřiDadá
souběžných pa rko'v á c ic hpruhů, chod-níků a/n e bo
stezek pro cyklisty podte
schémat B/16 až B/20

vzdálenosti v metrech

lng. et lng, Jan crha'
20.12.2021 14:24:23
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