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vEŘE.rNÁ vyHLÁŠKA
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpraly provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Vamsdoď, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanoveni místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích
lI. a IIL třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Varnsdoď, kteqý je podle ust. § 124 odst. 6 zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu"), podle ust, § 77 odst. 1 písm. c) téhož 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 komunikacích, spočívajících v dočasném osazení
přechodného dopravního znač ení či zaíízení:

v mistní komunikaci ul. Karlínská p.p.č.520/1 a v silnici č,Ill265,ul. Českosloyenské mládeže v k.ú.
varnsdorf

z důvodu: novostavby chodníku a autobusového zálivu vč. rekonstrukce stávajícího chodníku

v termínu: od nabyí právní moci Rozhodnutí o zvláštním užívání pozemní komunikace do 30.6. 2017

dle přiložené odsouhlasené situace DIO a schématu TP 66 ,,č. B/3", která tvoři přilohu tohoto
stanovení, žadateli, který požádal příslušný silniční správní úřad, v jehož kompetenci je rozhodnutí
o žádosti o povoleni zvláštního užívání respektive o povolení uzavírky včetně termínu.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

l. Veškeré dopravní značení bude provedeno zá'kladní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení,
K označení nesmí b;ýt použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany
musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětmosti.

2. Rozměry a provedené dopravních značek či dopravního zaíizeni mlsi b;ýt v souladu s Vyhláškou
č.29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu
s CSN EN l2899-1 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 překr}to a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.

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

5. Výrobu, osazení a údržbu dopravního značení zajisti žadatel, prostřednictvím odborné firmy dle
zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66 schválených
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Ministerstvem dopravy pod Č J,52/203-|60-LEG/I ze dne 12.12.2003. odpovědná osoba za řádné
Provedení doPravně bezpeČnostního opatření - odbomou montáž dopravní'ho značení podle tohoto
stanovenÍ, jeho kontrolu a_ udrŽování po celou dobu přechodné úprar.y provozu a dále jeho včasné
odshanění je pan Zdeněk Bredl, stavbyvedoucí, tel,: 725 9l9 922.6, Zadatel v Plném rozsahu odpovídá za správnost 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 výše

_ uvedenou akcí a Pojejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.8. 
Tot9 stanovení DZ je plaíné pouze jako nedílná součást rozhodnutí přísiušného silničního správního
úřadu.

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

odůvodnění
Dne 6.1.2016 podala právnická osoba ZEPS s.r.o,, lČo 2868865l, Lindava 84, 47l 58 Cvikov zdejšímu
správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č.II/265, ul. Československé
mládeže a na místní komunikaci ul. Karlínská p,p.č.520/1 v k,ú. Vamsdoď V návrhu je požadováno
ČásteČné omezení silničního provozu ve výše uvedených pozemních komunikaci. V návihu byl uveden
konkétní důvod, proč by měl b;ýt provoz navrhovaným způsobem omezen,

§ávrh.stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice ě. II]265, ul,
Ceskoslovenské mládeŽe a místní komttnikace uI. Karlínská p.p.č.520/1v souvislosti s prováděním prací,
novostavbY chodníku, autobusového zálivu a rekonstrukce stávajicího chodníku byl v souladu se zněním
§ 77 odst. 2) a3) zákona o silničním provozu projednán s príslušnlfon dotčen;lim o.ián"r, tzn. Dopravním
inspektorátem Územního odboru_Děěín Policie-čR, Krajského ředitelswí policÉ Ú.i""i!il" ř*j", .,"znávrh umjstění předmětného přechodového dopravního znaěení a zařízení odsouhlasil dne 3.1.20i7 fod
č j. KRPU 208 l - l / Č J -2017 -040206,

Na Podkladě Žádosti a souhlasného stanoviska příslušného dotčeného orgánu policie čR dospěl zdejší
sPrávnÍ_ orgán k závěru, Že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená
přechodná úprava provozu. správní orgán lydal stanovení přechodné úpravy provozu ate i zz odst. l
PÍsm. c) zákona o silniČním provozu po písemném vyjádření příslušného orginu 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 provoru nu por"rní"h koÁunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani neiyzýral doičené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

V souladu s § 173, odst, 1správního řádu a potlle § 77 odst. 1písrn. c) a odst,5) zákona o silničním
Provozu §e Proto dneŠním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemnich komunikacích
- na silnici Č.IIJ265, ul. Československé miádeže 

" 
n" .í.trrí Lo-unikaci ul. Karlínská p.p.č.520/1

v obci Varnsdorf sPoČÍvající v umístění přechodného dopravního značení či zařízení'die shora
uvedené specifikace.

Poučení:
V souladu s § 173, odst, 2 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 v}věšeno na
dobu 5 dnů.

Č,j. MWA l570/20l7Borsa §tr. 2

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

a investic

Příloha: situace dopravního značení, schéma B/3
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Tato pisemnost musí být v}./ěšena po dobu 5 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkoqí přístup, na intemetových stránkách.

vyvěšeno aou, .......J.9,..q],..l9!!..... sej m uto dne:

Na úřední desce ryvěsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Vamsdoď

Po nabltí účinnosti obdrží:
žadatel:
ZEPS s.r.o., IDDS: hqec2jm

sídlo: Jiráskova ě.p. 109113,408 01 Rumburk
Dotčený orgán:
Policie České republiky,KPů Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p. l 1 1/12, 405 0Z Děčin

ostatní na vědomí:
vlastní
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Schéma B/3

Standardní pracovní místo
zúžení iízdního pruhu.
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a
podélná uzávěra oboustrannými
směrovacími deskami
odstup max. 10 ma

příčná uzávěra jednostrannými

směrovacími deskami
odstup podélně 1-2 m

příčně 0,6-1 m

Wstražná světla typu 1 na každé

směrovací desce

1) užití dopravních značek
a dopravních zařízení v přípa-

d ě so u běžný c h parkov ací ch
pruhů, chodníků a/nebo
stezek pro cyklisty podle

schémat B/17 až B/20

A15

výstražné světlo typu ,1nebo

značka umístěna na íluorecenč-

ním žlutozeleném podkladu,

v protisměru shodně

vzdálenosti v metrech
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