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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanoven í rnístní a přechodné úpravy provozu na pozemních kornunikacích - ná silnicích
IL a II]. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové kornunikaci ve správním obvodu Městského
Úřadu Varnsdorf, který je podIe ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.36112000 St., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnáclr některých zákonů, ve znění pozdějších přeclpisů (dáIe jen ',zákon á silničním
Provozu"), Podle ust. § 77 odst. l písrn, c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona ě. 50012004
Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád..)

stanoyuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacich,

spočívajíci

v dočasném osazeni přechodného dopravního značeni či zaíízení
- dle přiložené odsouhlasené situace DIO, která tvoří přílohu tohoto stanovení

v lokalitě: místní komunikace ul. Nezvalova u č.p,2042 v k.ú. Varnsdorf
z důvodu: úplné uzavírky v ul. Nezvalova a částečné uzavírky v ul. Palackého
v rámci akce: ,,Rekonstrukce kanalizace Nezvalova Varnstlorf'

Podmínky pro provedení přechodné úprary provozu:

l. Přechodná úprava provozu 111n_ovuje pouze na dobu výše uvedené stavební akce, tj. max, na
období: od 70-7.2017 do 31,8.2017, a po jejím ukončiní bude přechodné doprávií značení
neprodleně odstraněno.

2. K oznaČení bude pouŽito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech.
K oznaČení nesmí blýt pouŽito nečitelného či poškozeného dopravního 

-značení, 
značky a zábrany

musí blýt zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti,
3 }9T:ry a provedené dopravních značek či dopravního zařízení musí by1 v souladu s Vyhláškou

Č 
?1112!]_5 19: kterou se Provádějí pravidla píovozu 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 pozemníclr komunikacích,

4, Výrobu, osazení a prŮběŽnou Údržbu a následné včasné odstraněrií předmětného přechodného
dopravního zrraČení Či zařízení zajišt'uje,na své vlastní náklacly navrhovatel, tj. společirost
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., iČo 4g}9g45I, Přítkovská č.p. 1689, ílíso' .r"pti."
(Pracovník odPovědný za zabezpečení akce je pan Čestmír Resler, tel.: 6b6 608 á80;, osazení bude
provedeno nejdříve až po nab}tí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy.
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5. Tr"lalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překrlto a po

ukončení ákce uvedeno do původního stavu,

6. Toto stanovení oz je pratne io"liz"l"t"l"án"a součást rozhodnutí příslušného silničního správního

ú řadu.

Vsouladusustanovením§77odst.5)nabývátotoopatřeníobecnépovahyúčinnostipádmdnem
po dni qvěšení veřejné lryhlášky,

odůvodnění

Dne,7'6'20I.7podalaspoleČnostSeveročeskévodovodyakanalizacea.s..IČo49099451,Přítkovskáč.p.
l689, 415 50 Teplice, Xt","" i" )jřr"aj-přrno,i "u*upuje 

Ing, Ouzký Mřoslav,,IčO 86867865,

Huntířov č.p. l91, a.s 0z HuntřŇ-)a";sr,ir" správnímu oigánu návrh na stanovení přechodné úpravy

provozu na mistní komunika"i'"ř N"á"i""" a uI. palackěho v k.ú. Varnsdoď. předmětrrý návrh je

zrlťrvodněnvsouvislostiseasteeno.uuzavirkouuI.palackéhoaúplnouuzavírkouul.Nezvalovazdůvodu
realizace stavby rekonstrukce kanalizace,

Návrlrstanovenípřechodnéúpfavyprovozunapozemnichkomunikacích-namístníkorr-runikaciul.
Nezvalora a ul. Palackého " 

r..o. v,rr;.jorr uyl v souladu se.7něním § 77 odst. 2| a 3| zákona o silničním

Provozu Projednán s přislušným l"i'""l'rn orgánem, tzn,,.Dopravn iir inspektorátem Územnjho odboru

beeín Poli.ie CR, Krajské ř"dt;;ř;í ;"li;te ústeckého 
,kraje. 

jež návrh "li:t_.jj .předrnětného

přechodového dopravního ,nue"ů" u Áiir"Iriodsouhlasil an"s.e.zótzpoačj.KRPU_l172l6_1lčJ,z}]l1_

040206.

Vsouladusustanovením§77odst.5)zákonaosilničnimprovozunedoručovalzdejšíúřadpředmětný
návrh Opatření obecné povahy ]"á"ř,i"""","i přechodné úpravy provozu na pozemnich komunikacíclr

zveře.iněním na úředních d"k;;;';ří,ň"l'"n't,rua,i u ani n,vy,ýuul dotčené osoby k podávání

připomínek nebo námitek.

Vsouladu s § 173, odst. 1 správniho řátlu a potlle § 77 odst, 1 písm, c) a oilst, 5) zákona o silničním

provozu se proto dnešním Orr",,t"""",i" piec}rod'ná úprava provozu na pozemních komunikacích

_ na místni komunikaci ur. Ň;;;iln^"r,ul. Palackéňo vk.ú. Varnsdort spočívající v umístění

pr".rroarrerro dopravního znač ení é| zaíízení dle shora uvedené specifikace,

Poučení:

V souladu s § l73, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné PovahY Podat oPravný Prostředek'

Vsouladusustanovením§l72a173Zákonač.500/2004Sb.,správnířád,jetotoopatřeniobecné
povahy vyvěšeno na dobu l5-ti dnů,

lng. Jaroslav Beránek v,r,

vedoucí odboru správy majetku
a investic

č,j, MUvA l5758/20l78orsa

Příloha: situace DIO
13 

,l,!§, 
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Na úřední desce příslušného úřadu lyvěšeno dne: """"""""" sejmuto dne:""""""""""""

Na úřední desce vwěsi:
ilffiŘG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 401 47 Varnsdorf

Po nabytí účinnosti obdrži:

Navrhovatel k realizaci:

lng. Ouzký Miroslav. lDDS: ftrzzjng- 
síálo: Huntířov č.p. 191,405 02 Huntířov

,astoup"ní p,o: Severočeské vodovody a kanalizace a,s,, IDDS: f7d9ns

sídlo: irítkovská č.p. l689, 41 5 50 Teplice

Dotčený orgán na vědomí:
Policie České republiky,KRP Usteckého kraje, Územní odbor Děěín, Dopravní inspektorát, lDDS:

a64ai6n

(i),, o,



Č;, rtuvn I5758/20l7Borsa stť, 3

sídlo: Husovo náměstí č.p. 1|l/l2, 405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
Technické služby města Vamsdorí, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv, Cecha č.p. 1277,407 47 Varnsdorf
vlastní

(ý ,,o
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