
ffi
h§ W N[ěstskÝ úřad Varnsdorfá)ly n

B§m
\ď OSMI - oddělenídopravy a silničního hospodářství

Nám, E, Beneše 470
407 47 VARNSDORF
Tel: +420 412312241 244
Fax: +420 412 37l 05l
varnsdorf@varnsdorf,cZ
htlp ://rvrvrv.varnsdorIicz

Město VaI,nsdolf
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Datun:
E-rnail:
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MUVA 3 l 069/20l6BorSa
Bolovičková Šárka
2l8
30,1 1.2016
sarka.borovickova@varnsdo
rf .cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský Úřad Valnsdolf, OSMI - oddčlení dopravy a silničnílro hospodáŤství, jako přísILIšný správní
orgán ve věceclr stanovení místní a přechodné ítplavy plovozu na pozemních komLinikacích _ na silnicích
Il, a llI. třídY, llístní konrunikaci a rra veřejně přístLrpné účeiovó konrunikaci ve správnírn obvodu
Městského úřadu Va.rrsdorf, který je podle ust. § ]24 odst. 6 zákona č,361/2000 Sb., o provozLt na
pozernnícIr korltlnikacícIr a o zrlěnáclr některých zá]<onťr, ve znění pozdějšíclr předpisů (dále jin ,'zákon o
silniČním Provozu"), podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v soulaclu s trstanoveníi zákorla č,
500/2004 Sb., spr,ávní řád, ve zrrění pozdějších předpisti (dále jen ,,správní řá<J.')

stanovujc
Přcchodnou ÚPravu provozu na pozemnícIr komunikacích, spočívajícich v riočasném osazcní
přechodnóho dopravního značení čí zařízení:

dle situace DIO a schómatu ,,Bll5, Bl2", která tvoř,í přílohu tohoto stanovení, žatlateli, klcrý
Poádal PřísluŠný silniČní správní úřarl, vjehož kompctenci je rozhodnutí o žááosti o povolcní
zvláštního užívání respektive o povolení uzavírky včetně termínu.
Úplná uzavírka provozu: námČstí E. Beneše, Lcgií začínající od křižovatky Lrl. Národní x E, Bct-tcše
srněrenr I<e křiŽovatce ul, C)tavská x Lcgií a ul. I'oštovní začírtající od křižovaiky r_rl. otavská x poštovtlí
snrěI'ell ke ]<řiŽovatce rrL Poštovní x Legií ve Vatnsdorlu, Komunikace buclou zabezpečeny dopt.avnI
značkoLr B l zákaz vjezdLl všech vozidel v obott směrech (schéma Bi J 5),

ČásteČná rrzavirka Provozu: místní komunikace Nároclní, Otavská a Legií ve Varnsdoffu, t),,to pozen]ní
konunikace brrdou zabezpečetry dle schématLr B/2,

pořádání,,Silvestrovského bčhu 2016''

31. prosince 2016 orl 8:00 tlo 14:00 ho<l.

PotlmíIrky pro provcdení přechoclné úpravy provozu:

], VeŠkelé doPravní znaČení bude provedeno základní velikosti podIe TP 66 v reflexnítn provcclení,
K oznaČení nesnrí blt pouŽito nečitelného či pošl<ozeného dopravního značení, značky a zábranY
musí být zajištěny pr.oti posLrnutí vIivem povětrnosti.

2, Rozrlěry a provcdené dopravních značel< či clopravního zařízení nrusí b;it v souladu s Vyhláškotr
Č,2,9_4120l5 Sb,, ktelou se Provádějí pravidla provozu na pozemníclr konrrrnikacích. dáIe v soLr]adLr
s CSN EN 12899-1 a v sou]adu s teclrnickýni poclmínkami 1'P 66 - Zásady pI.o přechodttc dopravní
značení na pozetnních komunikacích.

3, ]'r'valé doPravní značetrí, kteréje v rozporu s přcchorlným dopravnínr značenínr bude přckry1o a po
rtkončení akcc uvedetlo do pťtvodního stavu.

6l l,L lú



čj, MUV^ 3 l069/201 6BoIsa stl. 2

4, Výrobu, osazení a údržbu dopravriího značení zalistí žadatel, prostřednictvíIn odborné fir,nry tj.
Technických slLržeb města Varrrsdorf, s.r,o., a d]e zásad pro označovárlí pracovrríclr nlist na
pozerlních kornunikacích TP 66 schválerrých Ministerstvem dopravy pod č j,521203-16()-l,F,Gl1 z.c

dne l2.12.2003. Odpovědrrá osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření odbor,llotl
morrtáž dopravního značetlí podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a, rrdržování po celou clobrr
přechodrré úpravy provozu a dálejeho včasné odstlaněníje pan Zbyněk SimáI<, tcl.: 602 104 57l',

5. Přechodná ítprava plovoztl se stanovuje pouze lla dobu konání městské akce a po sl<ončcní bLrclc
přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno,

V soularlrr s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá tolo Opatřcní obecnó povalry účinnosti pálýnr tlncnr
po dni vyvěšení vcřejnó vyhlášky.

odůvodnění

Dne l6.11.2016 podalo Město Varnsdorf, - Komise pro vzdělávání, tělovýchovrr a spol1, lČ: 0026]7l8,
nám. E. Beneše 410, 401 47 Valnsdorf zdejšímu spt,ávnímu orgánu návrh na stanovení přechodnó úprav1,
pl,ovoztl na ul. Otavská, Legií, Národní, náIn, E, Beneše a Poštovní v k.ú. Varnsdorf. V návr.hLr .je
poŽadováno úplné a částečrré ornezení silničníl,]o provozll na výše uveclených nrístníclr konlunikaci,
V t-távlhLt byl uveden konkr,étní důvod, proč by rněl blt provoz navrhovaným způsobem omezen.

Na zák]adě tohoto podl]ětu byl vystaverr návrlr na stanovení přechodné úpravy provozu v danó loka]itě
spočívající v unlístční přeclrodnóho dopravnílro značerrí či zaíízení na Iníshrích komurrikacích rrl.
Otavská, I-egií, Národní, náIn, E. Beneše a Poštovní ve Varnsdorfu, Doplavrrí opatření bude realizováno
v souvislosti s l<onánínr spoftovní akce ,,SiIvestlovký běh 20l 6" dne 3 l . 12. 201 6,

Na podkladě žádosti a soulrlasného stanoviska příslušnélro dotčerrého ot,gánu Policie ČR dospč] zdc.iši
správní olgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude statrovena výše LIveclcnlr
přechodná úpI,ava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozrt dle § 77 odst. l

písn. c) zákona o silničlríIn provozu po píserrrném vyjádření příslLršného olgánu poiicie jako opatření
obecnó povahy postupem dle části šesté správnílro řadr:.

V souladr: s ustanovcnín] § 77 odst, 5) zákona o silničnírn provozu nedolučoval zdejší úřad přcclrnělni,
návrh Opatření obecné povalry - návllr stanovení přechodné ťtpravy provozu na pozemníclr kornunikacicll
zveřejněnín na írředních deskách příslr.ršrrých úřadů a ani nevyzýval dotčené osoby k poclrivlrni
připonínel< rrebo nánritck.

Vsouladus§)73,odst. 1 správrrího řádu a podle § 77 odst. l písm, c) a odst, 5) zákona osi]ničtrínl
pIovoZU se proto dtreŠnírrr dnem sta:rovuje přechodná Úprava provozu na pozemních konLtni]tacích Lrl,

Otavská, l,egií, Národní, nárn. E,. Berreše a Poštovní ve Varnsdorfu v rámci korrátrí spottovní akce,
spočívající v umístěnípřeclrodného dopravníIro značení či zaíízení dle shora uvcdcné specifikace.

Poučení:

V souladu s § i73, odst. 2 zákona č. 50012004 Sb., správní řád, proti opatření obccné povahy nelze podat
opravný prostředek.

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničnim provozu je toto opatření obecné povahy lar,ěšcno na
tlobu 5 dnů.

Ing. Jaroslav Beránek v.r.
vcdoucí odboru správy majetku

a itlvestic

PříIoha: situace, schérrra B/l5, B/2

Tato písen-}nost musí být vyvěšena po dobu 5 dnů na írřední desce Městské]ro úřadu Varnscjorf a též
zpťtsobem r"rnrožňrrj ícíIn dálkový přístup, na intclnetovýcl] stránkách.

30, 1l, 2016
vyvčšeno dnc: ..... scjmuto dne:

Na úřední rlcsce vyvěsí:
MěU Valnsdorf - ORG, NáIn. E. Beneše č,p, 410, 407 47 Var.nsdorf
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Po nabytí účinnosti obdrží:
žad,atel:

Město Vamsdolf, Nám. E. Beneše č .p. 470, 407 47 Varnsdorf

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

sídlo: Husovo náměstí č.p. 1|ll12,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
Technické sIužby města Vamsdorf, s.r.o,, lDDS: zaj6jey

sidlo: Sv. Cecha č.p. 1271,407 47 Vamsdorf
vlastní
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Schéma Bi2
§ilnice s pafým dopravn{m
zatženim nebo v dopravně
2ldidněflé os{a§ti přl výŘ2-
ne<n zúžent.

na pracovnídr mís{ecb § kíatšl
dobou trváni zpravidla bez v,i-
§ífažnýďl svěEí

siíč,!á,Eáyěfa ábrariou
minimálné 3 ť§iražná §yěttá
typu í

podáná uzávěra obo$skan nými
saněíoveimi d€§kami
odstug max- 10 m

podélná uzái.éra zábradlim na
straně ciodniku/stedry pro
q&listy

příčná uávěra zábránou
miniífiátně 3 v,iďíažní světla
typ{r í

1jmúže být ve výlimečnýdl
pťlpadech menší (vi kap.
B.2.2-2.}

?|užití dopnvníc]1 zRaček a do_
pravfiíth zaíizení v pápadé
sou bé žn ý Ch pa fuovací ch ptu _

hů clltňnlků ďí,eba slezik
pro cyk}isty pod}€ schéína!
B./í 6 až ffio
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Schéma B/15
Standardní pracovní místo.
.Uzavírka pozemní kom unikace
s objížd'kou.

podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odslup max. '10 m

příčné uzávěry v obtasli pracovní-
ho místa zábranami minimálně 5
vlstražných světel typu 1

užiií značky č. B1 s dodatkovou
tabulkou č. E 3a v případě
potřeby VyZnačit vzdálenost
k začátku uzavírky (např. při větší
VZdálenosti k lomUto místU)

Pozn.: V případě vyznačení
objížďkové trasy, umíslění značek
č. lS 1'1a až č. lS 1'1d dle místních
podmínek
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