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VEREJNA VYHLASKA
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích

Městský úřad Varnsdorf, 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 veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Vamsdorf, kteqý je podle ust. § l24 odst. 6 zákona č.36|12000 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. l písm. c) téhož a v souladu s ustanovením zákona ě. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

stanovuje
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočivajících v dočasném osazení
přechodného dopravniho značení či zařízení:

na místní komunikaci: ul. Národní, nám. E. Beneše, Legií ve Varnsdorfu _ osazení dopravní
značky Bl - zákaz v.iezdu všech vozidel v obou směrech + Z2 - zábrana.

V místě: na náměstí E. Beneše a před MCKV č.p.l260, Varnsdorf

z důvodu: povolení úplné uzavírky v plostoru náměstí E. Beneše při pořádání kultumí akce ,,Pálení
čarodějnic 20l7"

dle přiložené odsouhlasené situace a schématu TP 66 ,,č. B/l5", která tvoří přílohu tohoto
stanoveni, žadateli, který požádal přislušný silniční správní úřad, v jehož komp€tenci je rozhodnutí
o žádosti o povolení zvláštniho užívání respektive o povolení uzavírky včetně termínu.

Podminky pro provedeni přechodné úpravy provozu:

l. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedeni.
K označení nesmí blýt použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany
musí blit zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.

2, Rozměry a provedené dopravních značek či dopravního zařízení musí by v souladu s Vyhláškou
ě.29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu
s CSN EN 12899-1 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 překryto a po
ukoněení akce uvedeno do původního stavu.

4. Osazení a údržbu dopravního značení zajistí Technické služby města Varnsdorf. 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 dále jelro
včasné odstranění je pan Martin Musílek, tel.: 728 106 l59,
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5, Žadate| vplném rozsahu odpovídá za správnost a údržbu DZ dle stanovených podmínek a to po

celou dobu platnosti rozhodnutí silničního správního úřadu,

6. Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu provádění prací souvisejicích s výše.
uvedenou akcí a po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

7. Toto stanovení DZ je p|atné pouze jako nedílná součást rozhodnutí příslušného silničního správního
úřadu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabýá toto Opatřeni obecné povahy účinnosti pádm dnem
po dni vyvěšeni veřejné lyhlášky.

odůvodnění

Dne 29.3.2OI7 podalo Město Varnsdorf, IČ: 002ó17l8, nám. E. Beneše 47O,407 47 Vamsdorf zdejšímu
správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených pozemních
komunikacích z důvodu pořádání kulturní akce ,,Pálení čarodějnic 20l 7", V návrhu byl uveden konkrétní
důvod, proč by měl bY provoz navrhovaným způsobem omezen,

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska příslušného dotčeného orgánu Policie ČR dospěl zdejši
správní orgán k závěrq že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená
přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. l
písm, c) zákona o silničním píovozu 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 nevyzýral dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek,

V souladu s § 173, odst, 1správního řádu a podle § 77 od§t. 1 písm. c) a odst. 5) zákona o silničnim
proyozu se proto dnešnirn dnem stanovuje přechodná úpraly provozu na r"ýše uvedených
pozemních komunikacích v rámci akce ,,Páleni čarodějnic 2017", spočivající v umístěni
přechodného dopravního značeni či zařízení dle 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 zákola 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, schéma B/ l5

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 5 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách.

vyvěšeno dne: ..,,..1l,.!l,.i!]l..... sejmuto dne:

Na úředni desce vlvěsi:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ě.p. 470, 401 47 Varnsdorf

obdrží:
žadatel:

Město Vamsdorf, Nám. E, Beneše č .p. 410, 407 47 Varnsdorf

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

0),",
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sídlo: Husovo námésti č.p. l11l12,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
Ť""r,ni"r.e služby města Varnsdorf, s,r.o., Sv. Čecha č.p, |27'1,407 47 Vamsdoď

vlastní
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