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vBŘn"rNÁ vyHLÁšKÁ
Opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslLršný správní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích
II. a lII. třídY, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
Úřadu Varnsdorf, kteqý je podle ustanovení § l24 odst, 6 zákona č.36l 12000 SL., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dá|e jen ,,zákon 

Ó silniěním
Provozu"), Podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona é. 50Ol20O4
Sb., správní řád, ve zněrií pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád..)

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacich,

spočívající

v dočasném osazeni přechodnóho dopravního značení či zařízení:
- v přesné specifikaci a umístění dle vloženého schématu TP 66 ,,č. B/l5'', který tvoří příIohu

tohoto stanoyeni

v lokalitě: místní komunikace ul. Ernsta Thállmanna v k.ú. varnsdorf na okrese Děčín

11ůy9du, akce: výkopové práce, umístění el, kabelu v rámci akce nazvané íV-l2-4019987,
DC_Varnsdorf, ppč. 5342/9, přípojka kNN

dopravní omezení: úplné omezení silničního provozu

v termínu: od 01.02.2022 do 03.02.2022

Navrhoyatel: HTEEC Service, s.r.o,, Ičo z9139619, Holečková č.p.789/49,150 00 Praha

Podminky pro provedeni přechodné úpravy provozu:
l. Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání akce a ve stanoveném

termínu. Po ukonČení stavebních prací či upiynutí stanoveného termínu bude přechodné dopravní
značení neprodIeně odstraněno.

2, přechodná úprava provozu bude realizována pouze a v souladu s pravomocným rozhodnutím
silnieniho správního úiadu ve věci povolení zvláštního užívání komunikáce.

3. Provedeni a umistění dopravního značení musí blýt v souladu s vyhláškou č.2g4lz0I5 Sb., kterou se
Provádějí Pravidla pfovozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickou
normou CSN EN l2899-1 a technickými podmínkami TP 66 "Zásady pro označování pracovních
míst na pozemních komunikacích".

@ lJ ,l/ .



Cj, MUVA l7 8'1 /2022colsa

Příloha: schéma B/l5

str. 2

4. VeŠkeré doPravní značení bude provedeno v základní velikosti v reflexním provedení. Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí b]ýt schváleného typu.5, Trvalé dopravní značení, ktere je v rozporu s přechodným dopravním znaéením budĚ překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.

6. Osazení dopravnílio značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního
oPatřenÍ, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování pó ceIou dobŮ přechodné
Úpravy provozu a včasné odstranění je zodpovědný navrhovatel pan Zdeněk Krucký, íel-.:722254
694.

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 stanoveným v
rozhodnutÍ, musí blýt dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství pozemní
kotnunikace_ uvedeny do pŮvodního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena správnímu orgánu
a orgánu Policie CR.

9. SkuteČnou dobu dopravního omezení (aktuální informace, které mají vliv na bezpečnost a plynulost
Plovozu na Pozemních komunikacích) je povinen správce komunikace dle § 124 odst. 3 zákona o
silniČnírn provozu poskytnout do aplikace Národního dopravního informačního centra (NDIC _
http://jsujsdi.cz) Slovenská 7ll124, 702 00 ostrava - Přívoz, V nutných případech lze tyto
operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550 - 556),

l0. Z dŮvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní
znaČenÍ, PříPadně stanovené dopravní znaěení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité
osazení stanoveného dopravního značení.

odůvodněni

Městský Úřad Varnsdorf, oSMI oddělenídopravy a silničního hospodářství stanovil přechodnou úpravu
ProVoZu na základě podnětu žadatele po písemném stanovisku Krajského ředitelství policie Ústeckého
kraje, Uzemní odbor Děčín dne 11 ,L2022 čj. KRPU-503l -2lČJ-2022-040206

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 nevyz,jnal 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 siIničního
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 silni6ního správního úřadu
a rozhodnutí se nevydává a dopravní značeníje platné).

Poučeni:
V sou|adu s § l73, odst. 2 zákona č, 50012004 Sb,, správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek.

V souladu s ustanovenim § l72 a l73 Zákona č.50012004 Sb., správní řád, je toto opatřeni obecné
povahy vyvěšeno na dobu 15-ti dnů.

v souladu s ustanovenim § 77 odst, 5) nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pádm dnem
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. ť

Ing. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí odboru správy majetku
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Tato písemnost musí bly't vyvěšena po dobu 15 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 Vamsdorf, oSMi, silniční
správní úřad.

19. CI1 2022
vyvěšeno dne: ........., sejmuto dne:

Na úředni desce vyvěsí:

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

Po nabyť právní moci obdrží:
žadatel:
HTEEC Service, s.r.o., IDDS: 78vntps

sídlo: Holečková č.p,789l49,150 00 Praha

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

sídlo: Husovo nám ěstí č.p. I11/12,405 02 Děčín

ostatni na vědomi:
vlastní
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