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VEREJNA VYHLASKA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - ocldělení doplavy a silničrrího hospodářslví, jako příslLršný správní

orgán ve věceclr stanovení rnístní a přechodné ítplavy provoztt na pozeInníclr komunikacíclr - na silnicích
Il. a III. třidy, místní komunikaci a veřejně přísttrpné účelové kornrrnikaci ve správním obvodLr Městského

ťrřadrr Varnsdorf, kterýje podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona ě.36l 12000 Sb., o provozu na pozetnníclr

korlurrikacích a o zn-rěnáclr některyclr zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jcn "zákon o silničníIn
provozu"), podle ust. § 77 odst. l písnr. c) téllož zákona a v souladu s tlstanovenínt zákona č, 50012004

Sb., správní řád, ve zněrií pozdějších předpisů (dále jen ,,správrrí řád")

stanovuje přcchodnou úpravu provozu na pozcmních komunikacích,

spočívající

v dočasném osazcní přechodnóho tlopravního značcní či zlíízení:

- v přesné spccifikaci a umístění dle vloženého situačního p|ánku a schómatu T'P ó6 ,,B/3 -
standardní pracovní místo, Zúžení jízdního pruhu.", ktcrá tvoří přílohu íohoto stanovení

v lokalitě: místní komunikace ul. T.G, Masaryka v k.ú. Varnsdorf na okrcse Dččín

z clůvodu, akce: lealizace výstavby pafkoviště, místní komunikace, Vanlsdorf

dopravníomezení: částečnéornezenísilriičníhopIovozu

v termínu: otl 30,5.2022 l|o 2.9.2022

Navrhovate|: SaM silnicc a mosty Dččín a.s.,IČo 25042751, oblou ková č.p. 416, 405 0l I)ččín

Porlmínky pro provcdcní přcchodné úpravy provozu:

l, Stanovené přeclrodné dopr-avní značení budc umístěno potlzc po dobu trvání akce a ve stattovctréIlt

teI.míIru, Po ukončení stavebrríclr plací či uplynuti stanoveného tennínu bude přecJrodnó dopravní

značení rreprodIel]ě odstlaněno.
2. Přeclrodná úprava provoztt bude realizována potlze a v sottladu s pravotnocnýtrr rozhodnrttítn

silničního správního ítřadLr ve věci povolenízvláštnílro rržívání komunikace,
3. Provedeni.a umístění dopravnílro značení mtrsí být v souladu s vyhláškou ě.294lZ015 Sb,, kteroLr se

provádějí plavidla plovozu na pozentních l<otnuni]<acích, ve znční pozdějšíclr předpisů, technickou

normou čSN EN l2899-1 a teclrnickými podnrírlkami TP 66 "Zásady pro označování pracovníclr
míst na pozemníclr konrunikacícir".
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4. Veškeré dopravní značení btrde pI,ovedeno v základni velikosti v reflexninr provedení, Všechny
součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uclrycení) mLrsí blh schváleného typLr.

5, Trvalé dopravní značení, kteréje v fozpol,u s přechodrrýnr dopravnírlr značenírt bude přckryo a po

ukončení akce uvedeno do pťrvodního stavu.
ó. Osazerrí dopravnílro značení zajistí navrhovatel, Za íád1,1é provedení dopravně bezpečnostního

opatření, odbornou montáž dopravnílro značerri, jeho kontrolu a udržování po cclott dobu přechodné
úpravy provoztt a včasrré odstrančrlí .je zodpovědný navrhovatel pan .Iakub Vlčck, stavblwctloucí,
tcl.: 737 268 888.

7. Píi realizaci přechodné ítpI,avy provoztl nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčerré 1lozenlní
konlunikace.

8. Pokud ponrinoLr dťrvody pro umístění přechoclného dopravrriho značení přcde clnem stanovenýln v

rozlrodnutí, musí být dopravní zI]ačeI]i okanržitě odstIal]ěno, součásti a přislušenslví pozenlní
komunikace uvedeny do původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznál]]ena správníi]-1u orgánu
a orgánu Policie CR.

9. Skrrtečnou dobu doplavnílro omezení (aktuálrrí iIrfoI,mace, které niají vliv na bezpečrrost a plynulost
provozu na pozetnních kornunikacíclr) je povinen správce korlunikace dIc § l24 odst.3 zákona o

silničnim provozu poskynout do aplikace Národního doplavrrího infonlačního centra (NDIC
http://jsLrjsdi.cz) Slovenská 7l1124, 102 00 Ostrava - Přívoz. V nrrtných případech lze tyto

opefativní změI]y lrlásit telefonicky rra NDIC (596 663 550 - 556).
10, Z důvodu zajištění bezpečnosti silničnílro provozu mtiže správní orgárr stanovit da]ší dopravní

značení, případrrě stanovené dopravrrí značení zněrrit. Povirlností navlhovatele je zajistit okanržité
osazení stanovenéIro dopravtrího značen í,

odůvodnční

Městský úřad Varnsdorf, OSMl oddělení dopravy a silničního hospodářství stanovil pŤeclrodriou úpravrt

pl,ovozu na základě podnětu žadatele po písetnném stanovisktt Krajskóho ředitelství policie Usteckého
kraje, Uzemní odbor Děčín dne 13,5.2022 čj, KRPU-92091-2/CJ-ZOZ2-040206.

V sou|adu s ustanovel]ím § 77 odst. 5) zákona o silrričnírn provozu nedoručoval zdcjší ťrřad předrnčtný
návrlr Opatření obecné povahy návrlr stanovení přechodrré ítpravy provozLt na pozetllníclr kornttnikacíclr
zveřejrrěnírn na írředních deskách přís|ušných úřadů a ani nevyzýval dotčcné osoby k podávání
připomínek nebo riárnitek.

Správní orgán návrh posoudil a neslrledal dťrvody, které by bránily stanovel]í přcchodné úpravy provozu,
a pfoto stanoviI přeclrodrrou úpravu plovozu na pozemních komttnikacíclr,

Přechodná ítprava pI,ovozu bude lealizoválra pollze a v souladu s pravomocnýrn rozhoclnutínr silničního
spr,ávnílro úřadu ve věci povolení zvláštrrího užívání. bcz vydaného rozlrodnutí je stanovellí neplatnó
(pokud práce či akce probíhají pouze v zeleni nebo práce nepodléhají povolcní silničního správního úřadLr

a rozlrodnutí se nevydává a dopravní značeníje platné),

Po učcní:

V sou|adu s § l73, odst, 2 zákola č. 500/2004 Sb,, správní řád, pt,oti opatření obecnó povahy nclze podat

oplavný prostředek,

V souladu s ustanovcním § 77Z z l73 Zíkona č,500/2004 Sb., správní řárI, jc toto Opatřcní obccné
povahy lyvěšcno na dobu 15-1i dnů.

V souladu s ustanovenim § 77 odst, 5) nabývá toto Opatřcní ob€cné povahy účinnosti pátým dnenr
po dni vyvěšcní veřcjnó ryhlášl<y.

lng. Jaroslav Beránek, v.r,
. vedotlcí odbolu správy rnajetku

a lnvestlc

PříIoha: sitLrace.a schóma B/3

Tato písemnost musi být vyvěšena po dobu l5 dnů na ťlřední descc Městského úřadLr Varnsdorl a též
zprisobcnl umožIiujícínr dálkový přisnrp, na illterllelovýcll stránkách. Oznánrení s datel],l vyvčšeIlí a
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sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Varnsdorf, OSMI, silniční
správní úřad.

19. 05. 2022

vyvěšeno dne: ...... §ejmuto dne:

Na úřední desce rTvěsí:

MěÚ Vamsdorf - ORG, Nám, E. Beneše ě,p, 470,407 47 Vamsdoď

Po nabytí právní moci obdrží:
žadate|:

SaM silnice a mosty Děčín a.s., IDDS: mibscsa
sídlo: Oblouková č .p. 416, 405 0l Děčín

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

sídlo: Husovo námésti ě.p. l11l12, 405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vlastní

@,,r
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