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VEREJNA VYHLASKA
opatření obecné povahy

§tanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský Úřad Varnsdolf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích
IL a lIl. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
írřadu Varnsdorf, který je podle ust, § 124 odst. 6 zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o zněnách některých zákonťt, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon Ó silničním
pt,ovozt"t"), podle ust. § 77 odst. l písm. c) léhož a v souladu s ustanovením zákona č.500/2004 Sb..
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále.jen ,,správní řád..)

stanovuje
Přechodnou Úpravu provozu na pozemních komunikacich, spočívajících v dočasném osazení
přechodného dopravního znač eni ěi zařizení:

na silnici rI. třídy .č. II/26J v k,ú. Nová Chřibská u že|ezničniho přejezdu P3268, GPS 50'52'
29.67 N. l4 30 l1.28 E v drážnim kilometru 78,970

z důvodu: rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízeni přejezdu P3268
v tet,lnintt: od 20. července 2016 do 22, čenence 20l6
- po tuto dobu bude rypnuto zabezpečovací zaíízení,
dle přiložené odsouhlasené situace DIO, která tvoří přílohu tohoto stanovení.

Podminky pro provedeni přechodné úpraly provozu:
J, 

_DoPravní opatření na shora uvedeném železničním přejezdu bude provedeno dle stanoviska KŘp
Usteckého kraje, Policie C\ územní odbor Děčín, dopravní inspektorát ze dne 29,4.2016, čj.
KRPU-933 89- l /Č J -201 6-040206:

- Světelné a zvr:kové zal:ezpeČovaci zařízení la železničním přejezdu bude v době jelio nefunkčnosti
zakrlrt,0,

- na siouPcích VýstraŽných světel v obot-t směrech jízcly si]ničních vozidel budou vstřícně umistěnv
svislé dopravní značky P6 ,,Stůj, Dej přednost v jízdě'',

- Před ŽelezniČnírri přejezdem v obou směrech jízdy silničních vozidel budou vstřícně umístěny
přelosné dopravní značky IP..22 ,,Změna místni úpravy" s textem ,,Přejezdové zabezpečovaci
zařízeni žel, přejezdu není v činnosti''

2, VeŠkeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.
K oznaČení nesmí b14 použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrarty
musí blýt zajištěny ploti posunutí vlivem povětrnosti,

3. n9l9V a Provedené dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou
Č.29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. dále v souladu

li,-,,/r ,,] h.



č1. vuve l34l6120l6BoISa str. 2

4. Trvalé dopravní značení, kteréje v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.

5. Výrobu, osazení a údržbu dopravního znaěení zajisti žadatel, prostřednictvím odborné firmy.
Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření odbornou montáž
dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a dálejeho včasné odstraněníje pan Martin Rynda, tel.:602320 4l7.

6. Žadatel v plném rozsahu odpovídá za správnosi a údržbu DZ dle stanovených podmínek a to po
celou dobu platnosti rozhodnutí silničního správního úřadu,

7, Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu provádění prací souvisejících s v,ýše
uvedenou akcí a po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

8. Toto stanovení DZ je plaíné pouze jako nedílná součást rozhodnutí příslušného silničního správního
úřadu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto Opatř€ní obecné povahy účinnosti páťým dnem
po dni vyvěšení veřejné lyhlášky,

odůvodnění

Dne 28.4.20],6 podala právnická osoba MoNZAS spol.s r.o., IČo 44222734, Blahoslavova é,p. 937/62,
Ustí nad Labem-centrum, 400 0l Ustí nad Labem, zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení
přechodné úpravy.provozu na účelové komunikaci p,p.č. 103l vk.ú. Rybniště u železničního přejezdu
P3266, GPS 50 52 01.17 N, 14 ]1 ]4.08 E v drážním kilometru 76,212,Y návrhu byl uveden konkétní
důvod, proč by měl bý provoz navrhovaným způsobem omezen.

Návrh stanovení přechodné úpravy pt,ovozu na pozemní komunikaci - p.p.č. l031 vk.ú. Rybniště u
železničního přejezdu p3266 v souvislosti s prováděním prací, rekonstfukce přejezdového
zabezpečovacího zařízeni byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním provozu
projednán s příslušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravní inspektorátem Územního odbortr Děčín Policie
CR, Krajské ředitelství policie Usteckého kraje, jež návrh umístění předmětného přechodového
dopravního značeni a zaíízení odsouhlasil dne l4,4,20l6 pod čj. KRPU-82 037 -l/ČJ-2016-040206,

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska příslušného dotčeného orgánu Policie ČR dospěl zdejší
správní olgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kteným bude stanovena qýše uvedená
přechodná úprava provozu. správní orgán vydal stanovení přechodné úpraly 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 provozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyz-lmal dotčené osoby k podávání
připornínek nebo námitek.

Vsouladus § l73, odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. l písm. c) a odst. 5) zákona o silničním
provozu se proto dneŠním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemnich komunikacích
- účelová komunikace p.p.č. 1031 v k.ú. Rybniště v rámci rekonstrukce přeiezdového
zabezpeČovacího zařizeníP3266, spočívajici v umístění přechodného dopravního zn ačení či zařízení
dle shora uvedené specifikace.

Poučení:

V souladu s § 173, odst. Z zákona č, 50012004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat
opravný prostředek.

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu je toto opatření obecné povahy vyvěšeno na
dobu 5 dnů.

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

a investic

Příloha: situace dopravního značení
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Tato písemnost musí blýt vyvěšena po dobu 5 dnů na úředni desce Městského úřadu Varnsdoď,
Městského úřadu ChŤibská a Obecního úřadu Rybniště a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na
internetových stránkách.

vyvěšeno dne: ....2!..05,.lU§....... sejmuto dne:

Na úřední desce vlryěsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše é.p. 470, 407 47 Varnsdorf
Obecní úřad Rybniště, IDDS: a2fbx48

sídlo: Rybniště č,p.33,40'1 51 Rybniště
Městského úřadu Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská č.p. 197, 407 44 Chřibská

Po nabyť účinnosti obdrží:
žadatel;
MONZAS spol.s r.o., IDDS: trcnjtm

sídlo: Blahoslavova č.p,937162, Ustí nad Labem-centrum, 400 0l Ustí nad Labem 1

Dotčeni orgán:
Policie Ceské republiky,KRP Usteckého kaje, Uzemní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměsti č.p. 1|1,11,2, 405 02 Děěín

ostatni na vědomí:
Vlastní
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