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VEREJNA VYHLASKA
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Vamsdorí, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích
II. a IIL třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu
Městského úřadu Varnsdorf, ktery je podle ust. § 124 odst. 6 zákona č,361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
silniČním provozu"), podle ustanovení § 77 odst. 1 písm, c) téhož zákona a v souladu s ustanovenim
zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád'')

stanovuje
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacich, spočívajících y dočasném osazení
přechodného dopravního značeni ěi zařízeníl

dle příIohy č. 3, 4 a 5

v lokalitě: silnice II a III třídy v prŮtahu obcemi na třase ZáYodu, Dolní Chřibská, Chřibski,
Rybniště - číslo silnice IIV2586l, IIU2653 a |I]263

dopravní omezení: prŮjezd cyklistického závodu bez omezení provozu, zajištění pořadatelskou
službou v dopravně složitějších lokalitách

v rámci akce: triatlonový závod ,,WINTERMAN 2016"

v termínu: dne 16. října 2016

dle přiložené odsouhlasené situace DIo ,,č.3,4 a 5", která tvoří přílohu tohoto stanovení.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. VeŠkeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.
K oznaČení nesmí b]ýt použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany
musí blýt zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.

2, Rozrněry a provedené dopravních značek či dopravního zařízení musí b}t v souladu s Vyhláškou
Č.294/20l5 Sb,, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu
s CSN EN 12899-| a v souladu s technickými podmínkami TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemních komunikacích.

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

4, VýI'obu, osazení a Údlžbu dopravního značení zajistí žadatel, prostřednictvím odborné firrny dle
zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích Tp 66 schválených
Ministerstvern dopravy pod č j.52l203-160-LEGl1 ze dne 12.12.2003. odpovědná osoba za řádné
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Provedení dopravně bezpečnostního opatření - odbomou montáž dopravního značení podle tohoto
stanovenÍ, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále jeho včasné
odstraněníje pan Jan Pacina.

5, Přechodná Úprava provozu se stanovuje pouze na dobu konání triatlonového závodu a po skončení
akce bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto opatř€ní obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni lyvěšení veřejné r.yhlášky.

odůvodněni

Městský Úřad Varnsdor! OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovenímístní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích
II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikací a užití zaíízení pro provozní
infonnace na silnici II. a ItI. třídy, místní komunikace a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdlžel
podnět ke stanovení přechodné úpravy dopravního značení na pozemní komunikaci nebo užiíí zaíízení
Pro Provozní informace, včetně situačního snímku se zákresem místa umístění navrhovaného
přechodného dopravního značení či zařízení v rámci požadované přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, silnice II a III třídy v průtahu obcemi na trase závodu, tj, Dolní Chřibská,
Cltřibská, Rybniště - číslo silnice III/2586l, 11112653 a111263.

Na základě tohoto podnětu byl vystaven návrh na stanovení přechodné úpravy provozu v dané lokalitě
sPoČÍvající v umístění přechodného dopravního značení či zařízení silnice II a III třídy v průtahu obcemi
na trase závodu, tj. Dolní Chřibská, Chřibská, Rybniště - číslo silnice 11112586|, |1112653 a 111263 ve
sPrávním obvodu Městského úřadu Vamsdorf. Dopravní opatření budou realizována v souvislosti
s konánírn triatlonového závodu,,Winterman2016" dne I6.10 201ó.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice II a III třídy v průtahu
obcemi na trase závodu, tj. Dolní Chřibská, Chřibská, Rybniště - číslo silnice III/2586l, l|112653 a111263
ve správním obvodu Městského úřadu Varnsdoď, v souvislosti s konáním triatlonového závodu
,,Winterman 20l6" dne 16.I0 2016 byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a3) zákona o silničním provozu
projednán s příslušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravní inspektorátem Územního odboru Děčín Policie
CR, Krajské ředitelství policie Usteckého kaje, jež návrh umísténí předmětného ptechodového
dopravního značení a zaiizení odsouh lasil dne 2.5.20ló pod čj. KR PU-9075]- ] /ČJ-20I6-04020ó.

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska příslušného dotčeného orgánu Policie ČR dospěl zdejší
správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, ktetým 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 provozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a anl nevyz,ilal dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Vsouladus§l73,odst, l správního řádu a podle § 77 odst, l písm. c) a odst.5) zákona o silničním
plovozu se proto dneŠním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích -
silnice lI a III třídy v průtahu obcemi na trase závodu, tj, Dolní Clrřibská, Chřibská, Rybniště _ číslo
silnice lII/25861, IIU2653 a 111263, spočívající v umístění přechodného dopravního značení či zařízeni dle
slrora uvedené specifi kace.

Poučení:
V souladu s § l73, odst. 2 zákona ě. 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 vlvěšeno na
dobu 5 dnů.

Ing. Jaroslav Beránek v.r,
vedoucí odboru správy majetku
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Příloha: situace č. 3,4 a 5

Tato písemnost musí b}t vy,věšena po dobu 5 dnů na úřední desce Městského úřadu vamsdorf,
Městského Úřadu Chřibská a Obecního úřadu Rybniště a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na
intemetových stránkách.

21, 08, 2016
vyvěšeno dne: ,.... §ejmuto dne:

Na úřední desce lyvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č,p, 470, 407 47 Varnsdorf
Městský úřad Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská č. p. |97 , 407 44 Chřibská
Obecní úřad Rybniště, IDDS: a2fbx48

sídlo: Rybniště č.p .33,407 5I Rybniště

Po nabytí účinnosti obdrží:
žldatel.
NEW DAY s,r.o., Kladenská č.p. 3l, 405 01 Děčín 2

Dotčený orgán:
Ustecký kraj, Velká Hradební 3 l l 8/48, 400 0l Ústí nad Labem (doručí se na : Správa a údržba silnice
Usteckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, provoz Děčín, Krokova 1439/16,
IDDS: 6hevxje)
Policie České repubIiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64at6n

sídlo: Husovo náměstí č.p. 1I|l12,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vlastní
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Tra5a pro kolo 180 Km http://www. ma pv.czls/ila B.
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Trasa kolo: Děčín Nábřeží ( depo 1) - následující obce: Hřensko, Jetřichovice, RŮŽová, Arnoltice, Bynovec, Jánská,

česká Kamenice, Krásná Lípa, MikulášoVice, Velký Šenov, ViIémov, Dolní PoUsteVna, LobendaVa, LipoVá,ŠlUknoV,

RUmburk, staré Křečany, Krásná Lípa, Chřibská, Kytlice, Heřmanice v Pod.jeŠtědíranČ Malevil (depo 2 )

čísla silnic/ ulice: Výjezd z Děčína: Labská, Duchcovská,28 října, Čs. armády, Sládkova, Loubská,

Silnice č. : 62,25861,,25854, 25860,25857 , 25854, 25860, 26313, ?5861, 2653, 265,26510,26578, ?.6510, 267 4,

267 3, 267, 266, 2657, 2656, 265, 263, 23622, 9, 2684 4, 26839,.
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přiloha k rozhodnuti
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Detail Mapy l: - Děčín - Česká Kamenice l sektor 1/
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Detail Mapy lll: - Dolní Chřibská - Brtníky (sektor 2 )
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RybništĚ

přiloha k íozhodnuti
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