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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad varnsdorf, osMl _ oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní

orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na,silnicích

lI.'a Ill, třídy, místní komurrikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského

úřadu Varnšáorf, který je podle ust. § tž+ odit. 6 zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních

kornunikacích a o změnách některých zákonťl, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním

prouá^"l, podle ust. § 77 odst, i písn. c) téhož a v,souladu_.s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb.,

iprávní řád, ve zrrění pozdějších pŤedpisů (dále jen ,,správní řád")

stanovuje
přechorlnou úpravu provozu na pozemních komunikacich, spočívajicich v dočasném osazení

přechodného tlopravního značení či zlíízení:

v obci varnsdorf

1. ul. Žižkova, v terminu od 10.6.2016 do 31.8,2016

v rozsahu: práce budou provedeny za úplné uzavírky ul. žizkova rozděleny na dvě etapy, vjezd bude

o,rl.rerr nu uozidla stavby a přístup k nemovitostem bude zajištěn pomocí lávek pro pěší.

z důvodu: rekonstrukce vodovodu a kanalizace a plynu

2. ul. Petra Bezruče, v termínu od 10.6.2016 do 31,8,2016

v rozsahu: pr,áce budou provedeny za částečné uzavírky

z důvodu: rekonstrukce vodovodu a kanalizace a plynu

v rámci akce: Rekonstrukce vodovoclu a kanalizace včetně povrchových úprav (odfrézovánÍ, vYrovnávkY

a pokládka nového uzavíraciho koberce)

dlc přiložené odsouhlasené situace DIO a schématu TP 66 ,,č. Bl2", která tvoří přílohu tohoto

stanovení, žadateli, který požádal příslušný silniční správní úřad, v jehoŽ kompetenci je rozhodnutí

o žádosti o povoleni z,v|áštního uživáni respektive o povoleni uzavírLa včetně termínu.

Podminkv pro provedeni přechodné úpraqt provozu:

1. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním ProvedenÍ.
K označení nesnrí bllt použito nečitelného či poškozeného dopravního značenÍ, znaČky a zábtany

musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti,

2, Rozrněry a p.ouid'eni doplavních značek či dopravního zařízení musí blýt v souladu s VYhláŠkou

ě.294lzót5 Šb., kt"rou se provádějí pravidla provozu na pozemních kornunikacích, dále v sou]adu
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s ČSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 _ Zásady pro přechodné dopravní

značení na pozemních komunikacích.
3. Před vjezdem z bočních ulic nebo v blízkosti pracovního místa budou na těchto komunikacích

osazeny DZ Al5, příp. Al5 + E7b, v případě poťeby Al5 + A6b+E7b.
4. objízdná trasa povede po místních komunikacích dle grafické situace a bude oŠetřena dopravní

značkou ,,IS l 1c směrová tabule pro lyznačení objiždky".
5. Trvalé dopravní zrračení, kteréje v rozporu s přechodným dopravním značením bude překry,to a po

ukončení akce uvedeno do původního stavu.

6. Zábrany pro označení uzavírky (Z2, 24) budou umístěny min. 90 cm nad vozovkou a za snižené

viditeInosti budou osvětleny nezávisle na veřejném osvětlení.

7. Výrobu, osazení a údržbu dopravního značení zajisíí žadatel, prostřednictvím odbomé firmY dle

zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích Tp 66 schválených

Ministerstvem dopralry pod ě j.52l203-160-LEGl1 ze dne |2.12.2003. odpovědná osoba za řádné

provedení dopravně bezpečnostního opatření - odbomou montáž dopravního značení podle tohoto

stanovení, jeho kontrolu a uďržováni po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále jeho vČasné

odstranění je Ing. Jan Procházka, tel.: 602 139 955,
8. Žaďatel v plném rozsahu odpovídá za správnost a údržbu DZ dle stanovených podmínek a to po

celou dobu platnosti roáodnutí silničního správního úřadu.

9. Přechodná úprava provozu se stanowje pouze na dobu provádění prací souvisejících s výše
uvedenou akcí a po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

10. Toto stanovení DZ je platné pouze jako nedílná souěást roáodnutí příslušného silničního správniho
úřadu.

V souladu s ustanovenim § 77 odst. 5) nabývá toto Opatřeni obecné povahy účinnosti pádm dnem
po dni qvěšení veřejné lyhlášky.

odůvodnění

Dne 20.4,2016 podala právnická osoba RAVEK s.r.o., IČo 25432141, Textilní č.p. l91ll, Ústí nad

Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné

úpraly provozu na místních komunikacích ul. Žížkova a ul. Petra Bezruče v k.ú. Varnsdorf, V návrhu je
požadováno úplné a částečné omezení silničního plovozu na výše uvedených pozemních komunikací
rozdělených do jednotlivých etap. V návrhu byl uveden konkétní důvod, proč by měl být provoz
navrhovaným způsobem omezen.

Návrh stanovení přechodné úpraly provozu na pozemních komunikacích uI. Žižkova, ul. Petra Bezruče
v k.ú. Varnsdorf v souvislosti s prováděním prací rekonstrukce vodovodu a kanalizace vČetně

povrchových úprav vozovek byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3,) zákona o silničním provozu

projednán s pííslušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravni inspektorátem Uzemniho odboru Děéín Policie
ČR, Krajské ředitelsrví policie Usteckého kraje. jež návrh umislění předmělného přechodového

dopravního značení a zařízení odsouhlasil dne 20.4.2016 pod čj, KRPU-87153-1/CJ,2016-040206.

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska příslušného dotčeného orgánu Policie ČR dospěl zdejší
správní orgán k závěru, že vydá íoto opatření obecné povahy, kteným bude stanovena výše uvedená
přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1

písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření
obecné povahy postupem dle části šesté správního řadu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětný
návrh Opatření obecné povahy - návrh stanovení přechodné úpravy plovozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyzýval dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

V souladu s § 173, odst. 1správního řádu a podle § 77 odst. 1 pism. c) a odst. 5) zákona o silničním
provozu §e proto dnešním dnem stanovuje přechodná úpravy provozu na pozemních kornunikacích
- Varnsdorf, ll. Zižkova a ul, Petra Bezruče v rámci stavebních prací rekonstrukce vodovodu a
kanalizace včetně povrchových úprav vozovek, spočívajici v umístění přechodného dopravaího
značení či zaíízení dle shora uvedené speciíikace.

Poučení:

V souladu s § 173, odst, 2 zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, proti opaťení obecné povahy nelze podat
opravný prosťedek.
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V soulatlu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu je toto Opatření obecné PovahY ryvěŠeno na

dobu 5 dnů.

Ing. Jaroslav BeráLrrek v,r,

vedoucí odboru sprály majetku
a investic

Příloha: situace DIO

TatooísemnostmusibýtvyvěŠenapodobu5dnůna-úřednídesceMěstskéhoúřaduVamsdorfatéž

"o.rr"Í". 
r^árň"licím-dálřov,ý přístup, na internetorr,ých strankách,

2 7, 0lt, 20fi
vyvěšeno dne: "", sejmuto dne:

Na úřední desce vlwěsí:
ňŮ- VÁ.J".r - bnC, N,i-. E. Beneše č,p, 470, 407 4'1 Vamsdorf

Po nabytí účinnosti obdrží:

žadatel:

RAVEK s.r.o., IDDS: ezqweqy
^- ^ ' - ,á", r"*imi e .p. teilt, ústí nad Labem_centrum, 400 01 ústí nad Labem

Dotčený orgán: 
^y!.__ h^__^.,_j:__^_L{^;i TT]nq.

p"rti. t.rr? republiky,KŘP ústeckého kraje, územní odbor Děěín. Dopravni inspektorát, IDDS.

a64ai6n
sídlo: Husovo náměstí ě.p, 111/12, 405 02 Děčín

ostatní na vědomíl

vlastní
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