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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné poyahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský Úřad Varnsdorf, oSMI - oddělení dopravy a siIničního hospodářswí, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích
IL a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístrrpné účelové komunikaci ve správním obvodLr Městského
úřadu Varnsdorf, ktelý je podle ust. § l24 odit. 6 zákona č.36112000 Sb., o prouo.,, * pozemních
komunikacich a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších přeclpisů (dále jen ,,zakon J silničním
provozu"), podle ust. §77 odst, l písrn. c) téhož av souladu s ustanovením zákona č.500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen,,správní řád'')

stanovuje
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívajících v dočasném osazenípřechodného dopravního znač ení či zaíízení:
dle při|ožené odsouhlasené situace a schématu TP 66 ,,č. B/l5.', která tvoří přílohu tohoto
stanovenÍ, Žadateli, který požádal přístušný silniční správni úřad, vjehož kompeten; je;;zhodnutí
o žádosti o povolení zvláštního užívání respektive o povolení uzavirťy včetně termínu. "

v lokalitě: mistní komunikace Lesní p,p.č.333l u pozemkovó p.č,3762 v k.ú. Varnsdorf
dopravní omezení: úplná uzavírka místní komunikace pouze jeden den v rozmezí mezi l. li.20l6 -
30.12.2016

z důvodu: zřízení vodovodní přípojky k RD na p,p.č,3762 v k.ú. Varnsdoď

v tennínu: 1. Iistopadu 2016 do 30. prosince 20l6

Podmínky pro provedení přechodné úpraly provozu:
], VeŠkeré doPravní znaČení bude provedeno základní velikosti podle Tp 66 v reflexnim provedení,

K oznaČení nesmí bllt použito nečitelného či poškozeného dopravniho ,"ra."i ,*ety "u ,ábrur.y
_ musí blit zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
2 }:-:T _ 

a provedené dopravních znaČek Či dopravního zařízení musí b},t v souladu s Vyhláškou
Č ?111'!]i l!, tterou se Provádějí pravidla p.Óuoru nu pozemních komunikacích, dále.jsouladu
s CSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 - Zásady p.o pr""noáne aopruuni
značení na pozemních komunikacích, '

3,' V den Úplné uzavírky bude stavba osazena dopravním značením dle schérnatu B/l5 a dále do konceplatnosti zvláštního užívání budou osazeny dopravní značky č. A15 ,,práce na silnicii a aza
,,Nerovnost vozovky''.

4, Při ÚPlné uzavírce bude objízdná trasa vedena po místních komrrnikacích ul. Mátresova, K, Světlé veVarnsdorfu a bude ošetřena dopravní značkou;IS l1c směrová tabule pro uyrnuo"ni oujizá'řy''.
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5. Trvalé dopravní značení, kteréje v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.

6, Zábrany pro označení uzavírky (Z2, 24) budou umístěny min. 90 cm nad vozovkou a za snížerÉ
viditelnosti budou osvětleny nezávisle na veřejném osvětlení.

7. Výrobu, osazení a údržbu dopravního značení zajisli žadalel, prostředn ictv íIl odborné firmy dle
zásad pro označování pracovních míst na pozemnich komunikacích TP 66 schválených
Ministerstvem dopravy pod čJ.52l203-I60-LEGll ze dne lZ.l2.2003. Odpovědná osoba za řádné
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 Milan Najbrt, tel.: 602445852.

8. Zadatel v plném rozsahu odpovídá za správnost a údržbu DZ dle stanovených podmínek a to po
celou dobu platnosti rozhodnutí silničního správního úřadu,

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

l0. Toto stanovení DZ je platné pouze jako nedí|ná součást rozhodnutí příslušného silničniho správního
úřadu.

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým rlnem
po dni vyvěšení veřejné lyhlášky.

odůvodnění

Dne 5.10.2016 podala fyzická osoba Gabriela Najbrtová, nar. 4.2.1987, Lesní č.p. 2960, 407 41
Varnsdorf zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na ul. Na Měkovině
v k.Ú, Varnsdorf, V návrhu je požadováno úplné omezení silničního provozu (ednolro dne) v rozmezí
mezi 1.11.20l6 30.12.2016 ve výše uvedené místní komunikace. V návrhu byl uveden konkrétní drivod,
proč by měI být provoz navrhovaným způsobem omezen.

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska příslušného dotčeného orgánu Policie ČR dospěl zdejší
správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kteným bude stanovena výše uvedená
přechodná úprava provozu. správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst, l
PÍsm, c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánr"r 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 nevyzýval dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek,

Vsouladus§173,odst. l správního řádu apodle§77odst. 1 písm. c) a odst.5) zákona o silničním
provozu se proto dnešním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci - uI.
Na Měkovině p.p.č.3331 yobci Varnsdorf v rámci stavby vodovodní přípojky pro RD na p.p.č.
376Z,k,ú. Varnsdorf spočivající v umístění přechodného dopravního značení či zařízení dle shora
uvedené specifikace.

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 v}r,ěšeno na
dobu 5 dnů.

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

a investic

Příloha: situace dopravního značeni, schéma B/15
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Tato písemnost musí b]y't vyvěšena po dobu 5 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na intemetových stránkách.

vyvěšeno dne: .......3..1..]9r..l0,t.... sejmuto dne:

Na úřední desce vyvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č,p. 470, 401 47 Varnsdorf

Po nabytí účinnosti obdrží;
žadatel:

Gabriela Najbrtová, Lesní č.p. 2960,407 47 Varnsdoď

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

sídlo: Husovo náměstí č.p. l l Il12, 405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
Vlastní
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Schéma B/15

Standardní pracovní místo.
,Uzavírka pozemní komunikace
s objížd'kou.

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odslup max. 10 m

příčné uzávěry v obtasti pracovni-
ho místa zábranami minimálně 5
výstražných světel typu 1

užití značky č, B1 s dodatkovou
tabulkou č. E 3a v případě
potřeby WZnaČit vzdálenost
k zaóátku uzavírky (např_ při větší
vzdá|enosti k lomUlo mistu)

Pozn.: V případě vyznačení
objižďkové trasy, umístěni značek
č, lS '1 

1 a až č, lS 1 1 d dle místních
podmínek
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