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VEIIEJNA VYHLASKA
Opatření obecnó povahy

Městský Úřad Vanlsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničrrílro lrospodářství, jako příslušný sprár,ní
orgán ve věceclr staI]ovení místní a přechodnó ítpravy pt,ovozu na pozetnních korrrunikacíclt - na silnicích
II. a IIL třídy, nrístrrí konrunikaci a veřejně přístupné ítčelové konrunikaci ve správnírn obvodu Městskóho
Úřadu Varnsdorf, kteI'ý.|e podle ustaI]oveDí § J24 odst. 6 zákorta č.36ll2000 Sb., o pl.ovoz1 na pozcrlnícIl
konrunikacích a o znrčnách některých zákonů, vc znční pozdějších předpisťr (ciálc jerl "zákon o silničnirrr
Plovoztt"), podle ust. § 77 odst. J písrl. c) téhož zákona a v souladu s ustal]ovenílT zákona č. 500/200.1
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisti (dále jcn .,správní řád'.)

stanovujc přechodnou úpravu provozu na pozemnícIr komunikacíclr,

spočíva_jící

v dočasnóm osazení přechodnóho tlopravního značcní či l,aí.ízalí:
- v přesnó spccifikaci a umístění dle vloženého situačního plánku a sclrómatu I}/2, ktcr/r tvoří

přílohu tohoto stanovcní'.

silnicc č. 111126325 k.ú. Kr:isnó Polc - Chřibská na okrcsc Dččín

zřízení vodovodní přípojky pro RD č.p.46 a e.č,3l

částečná uzavírlra komunikacc

od 27 .5 . 2022 t|o 5 ,6 .2022

Navrhovatel: M:rrlina Tichá, nar. 12.4.1968, Krásnó Pole č.p. 16,107 4.:l Chř.ibskír

l'odmínky pro provcdení přcchodnó úpravy provozu:

l. Stanovené přechodné doplavrrí značení bLrde uInístčtro pouze po dobu trvání akce a ve stanovc1léln
tennÍIru. Po ukončení 1ěžby dřeva či Lrplynutí stanovenólro tennínLr budc přeclrodné dopravní zrračení
neplodleně odstraněno.

dopravního zařízcní nlusí být v soLllailtr s VyhláškoLr
pl,ovozll na pozernrlích kotlurr ikacíclr, dále v soLr]adLr
podmírrkarni TP 66 - Zásady pro přcchotlné dopravni

3. K oznaČení bLrde použito reflexníclr dopravníclr značek (mirr. třídy R2) v základních veiikostech,
K oznaČení nesrní být použito rrečitelného či poškozcného dopravnílro značerrí, značky a zábt.any
musí b;it zajištěrry proti posunutí vIivem povětlnosti.

v lokalitě:

z důvodu:

dopI,avní ornezení:

v te rmínu:

2, Rozměry a plovedené dopI.avnícli značek či
č,2_94120)5 Sb., kterou se provádějí pr.avidla
s CSN EN 12899-1 a v souladu s tcchnickýIni
značenílla pozemníclr komunikacíclr.
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4. Osazerrí dopravnílro značení zalistí navrlrovatel Za řádné plovedení dopravně bezpečnostníIro
oPatřenÍ, odbornou nontáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přeclrodné
Úpravy provoztt a včasné odstranění je zodpovědný navrhovatel paní Martina Tichá, tel,: 605 975
9l0.

5. SkutečIrou dobu doplavrrího ornezerrí (aktuáIní infonnace, které nrají vliv na bezpečnost a plynulost
provozll I]a pozernníclr kornLrnikacích) je povinen spr,ávce komr:nikace dle § l24 odst. 3 zákona o
silniČnírn provozu posk},tnout do aplikace Národního dopravnílro infolnrační]ro cerrtm (NDlC _
http://jsujsdi.cz) Slovenská 711124, 102 00 ostrava - Píivoz. V nutrrých případech lze tyto
operativní změny lrlásit telefonicky na NDIC (596 663 550 - 556).

6. Z dŮvodu zajištěrrí bezpečrrosti silničního pt,ovozu rnůže správní orgán slanovit další dopravIrí
znaČenÍ, případně stanovené dopravní značení zněnit. Povinností navrhovatele je zajistit okanržité
osazení stanovenélio dopravního značení.

odůvodnění

Městský úřad Valnsdorf, OSMI oddělenídopravy a silničního hospodářství starrovil přechodnou ťtpravu
ProVoZu na základě_ podnětu žadatele po písemtlérn vyjádření ŘediteIství služby dopravní policie
Policejního prezidia České republiky dne 4.5.2022 č.j. KRPU-82396-2/Č J-2Oz2-ggO4i0.

V soLrladu s ustanoveníIn § 77 odst. 5) zákona o siIrričnílrr provozrt nedoručoval zdejší úřad předmětný
návllr Opatření obecné povahy - návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozenrních komunikacích
zveřejněnÍIn na úřednich deskách příslLršných úřadťr a ari rlevyzýval dotčené osoby k poclávání
připomínek nebo náInite]<.

Splávní orgán návrlr posoudil a nes]rledal dťrvody, které by bránily stal]ovení přechodné ítpr.avy provozu,
a proto stanovil přeclrodnou úpravu pt.ovoztl na pozenrních komunikacíclr.
Přechodná Úprava plovoztt bude realizována pouze a v souladu s plavonloclrýIrr lozhodnutím silničního
sPrávního Úřadu ve věci povolení zviáštniho užívání, bez vydaného rozhodnutí je stanovení neplahó
(Pokud práce Či akce plobíhají pouze v zeleni nebo práce nepodléhají povolení silničního spI.ávního ťrřadu
a rozhodnutí se nevydává a dopravnízriačeníje plahré).

Poučení:

V souladu s § l73, odst. 2 zákona č, 50012004 Sb,, správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný plostředek,

V souladu s ustanovením § l72 a l73 Zákona č.500/2004 Sb., správní řád, je íoto opatření obecnó
povahy lavčšeno na dobu lS-ti dnů,

v souladu s ustanovcním § 77 odst. 5) nabývá toto opatření obccné povahy účinnosti pádm rlnem
po dni ryvěšení veřejné lryhlášky.

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

a investic

Příloha: situace s umístěním DZ, schéma Bl2

Tato PÍsemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského írřadu Varnsdorf,
Městského Úřadu Chřibská a též způsobem umožIiLrjícin dálkový přístup, na internetových stránkách.
Oznámení s datem vyvěšení a sejmutí a razítkem orgánr-r bLrcle zasláno neproclleně zpět n; Městský úřacl
Varnsdorf, OSMI, silniční správní úřad,

vyvěšeno dne:

17 |5 2l,?.2

..... se.i muto dne:
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Schéma B/2

silnice s malým
zatížením nebo v
zklidněné oblasti
ném zúženi,

na pracovních místech
dobou trvání zpravidla
stíažných světel

.,,.r**,liryúllai

.u on" /Ú.a}&,oč€t listi __
i,ic5t§l,:1 L!i.!.j ý8rn$coí

9ilnič,I!1 5píávíí iilad

příčná uzávěra zábranou
minimálně 3 Výstražná světla
typu l

podélná uzáVěra oboustíánnými
směrovacími deskami
odstup max. '10 m

podélná uzáVěra zábradlím na
straně chodn íku/stezky pr0
cyklisty

přičná uzávěra zábra nou
mlnimálně 3 Výstražná Svótla
typu 1

1\může být ve Výjímečných
případech menší (viz kap.
B,2.2.2.)

Z)užití dopravních značek a do,
pravních zařIzení v případě
souběžných parkovacíCh pru,
hú, chodníků a/nebo stezek
pro cyklisty podle schémat
8/16 až B/20

udÁléncliÝ ňétréch
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