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Opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářStvÍ, jako přísluŠný správní

orgán ve věcecl-r stanovení místní a přechodné úpravy.provo11 na pozemních komunikacích - na silnicích

lI. a II1. třídy, místní komunikaci" i",úe piístupné ťre elové komunikaci ve správním obvodu Městského

úřadu Varnsdorf, který je podle 
"u""á",."r 

i l24 odst. 6 zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách 
"crt..|"r, 

,ár."",i, ve znění pozdějších předpisŮ (dále jen "zákon 
_o 

silniČním

orovozu,,). podte ust. 5ll odst. r'pírm, ct téhoz zákorrá a r souladrr sustanorením zákona č, 500/2004

Št., .p.a""i t.a. ve zněni pozdéjšich piedpisů (dá le jen "sprár ní řád")

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemnich komunikacích,

spočívajici

v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zaÝizení:

- dle přiložené odsouhlasené situace DIO, která tvoří přílohu tohoto stanovení

v lokalitě: silnice č. I|!l264l(l|,Pražská) včetně chorlniku u č,p,2959 v k,ú, Varnsdorf

z důvodu: částečného omezení silničrrího plovozu na silnici č, |111264|

v rámci akce: ,,Realizace vodovodní přípojky Varnsdorf, Pražská"

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

1. Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu^výše uvedené stavebni_atce,, t,j, max, na

období: od 77.7.2017 a"'zžj iol1 1utánteni povrchů Řomunikace do 30.8.2017), a po jejím

ukončení bude přechodrré dopravní značení neprodlené odýIaněno,

2. K označení bude použito ,Ěh"*"i,n dopravnich značek_(min, třídy R2) v základních velikostech,

k označení nesmí bllt pouzito neeitemÉho či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany

musí b;ýt zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti, 
_.

3 R;;*j,y u,p.ouád,"né á.ň."uri.t, ,nučák _či 
dopravního zařízení musí blýt v souladu s Vyhláškou

č.2s4t2|l5Sb.,krerouseprovádějípravidlaprovozunaoozemnichkomunikacich.dáIevsouladu
s CSN E\ l 289q- l a v souladu s techrrickými podmínkami TP 66 - Zásady pro piechodné doplavni

značení na pozemnícli kon-runikacích,

4 Ýý.b;, orur"ní u průběžnou údržbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného

dopravního značerii či ^ári 
,^:^it":" na své vlas^tní náklady navrhovatel, tj. Jiří Pachman, IC:

49l1131g, Truhlářská e.p. iiós, +ol 47 Varnsdorf, tel.: 725 508 522), osazení bude Provedeno

nejdříve ai po nab},tí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy,

s. ii'"^ú a"p."vní znaěení, kteréje v.orpÓ.u , přechodným dopravním značením bude PřekrYo a Po

ukončení akce uvedeno do původního stavu,

l, L,



6. Toto stanovení Dz je p|aíné pouze jako nedílná součást rozhodnutí příslušného silničního správního

úřadu,

Vsouladusustanovenim§77odst.5)nabývátotoOpatřeníobecnépovahyúčinnostipádmdnern'
po dni ryvěšení veřejné vyhlášky.

odůvodnění

Dne7,6.2011podalpanJiříPachman,IČ:491l7]19,Tr".h]ii.§Op2105,40.t47-Varnsd-orf,kteréhona
;ák1# phé moci ,astupuj" Ing. ouzký Miroslav, ]č: 86867865, Huntířov č.p. i91,405 g2__Huntířov

,á"jsr*"" .p.ar"r,,'u orlanu nin.h nu stunouení přechodné úpravy provozu na_silnici..č. I|l,Z641(u|,

piu'z.tal ue.tne chodnŘu u č.p.2959 v k,ú. Varnsdorf.. předmětný návrh je zdůvodněn s částečným

o."r"nirn silničního provozu na silnici č.1111264l zdůvodu realizace vodovodní přípojky,

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na silnici ó, |I|l2641(u1,

iá.tal r, r..ri. Vinsdoď byi v sáuiadu se zněním § 77 odst. 2).a 3) záko,na' :l|]i:i'I_P"o^
nroiednán s příslušn,/m dotčeným orgánem, tzn, Dopravnim inspektorátem Územního odboru Děčín

ř"ii.i.'tn. Ř*:rřJ'i"alřrr*l pori.ie" Ústeckého tcale. ;ez |áy_,! _lTi,]iií^ |ř:9I'l1,,TJ",::l:d""én"
aápruunit o^uú ni a zařízení oásouhlasil dne 5.ó.2017 pod čj. KRpU_ l l7206,1lCJ_z1|1,040206,

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětný

naurň ópatreni obecné povahy _ návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních. komunikacích

,u.r".;ncnirn na úřednlch deskách příslušných úřadů a ani nevyzý,lal dotčené osoby k podávání

připomínek nebo námitek.

Vsouladus§l73,ottst.lsprávníhořáduapodle§77odst.lpísm.c)aodst.5)zákonaosi|ničním
proyozu se p"roto ánešním dnem stanovuje piechodná._úprava provozu na pozemních komunikacich

] na silnici č. 111264|(lll. pražská) u!"toě 
"hodníko 

u č.p.2959 v k.ú, Varnsdorf, spočivajíci

v umistění přechodného áopravního značení či zařízení dle shora uvedené specifikace,

Poučení:

Vsouladus§173,odst.2správníhořádunelzeprotiopatřeníobecnépovahypodatopravnýprostředek.

V souladu s ustanovenim §l72 al13 Zákona č.500/2004 Sb., správní řád, je toto opatření obecné

povahy ryvěšeno na dobu lS-ti dnů.

čj. MUVA l5777120l7Borsa str. 2

Ing. Jaroslav Beránek v.r.

vedoucí odboru správy majetku
a investic

Po nabytí účinnosti obdrži:

Navrhovatel k realizaci:

Ing. Ouzký Miroslav. lDDS: íhzzjng
sídlo: Huntířov č.p. 191,405 02 Huntířov

zastoupení pro: Jiří Pachman, Truhlářská č,p, 2105,401 47 Varnsdorf

DotčenÝ orgán na vědomi:
p"r,.i" 'e .rĚ ."puutit v,rnr ústeckého kaje, územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:

a64ai6n

Příloha: situace DlO

Na úřetlni desce přís|ušného úřadu qvěšeno dne:

Ústecký kaj, Velká Hradební 3 l 1 8/48, 400 0l
Ústeckého kaje, IDDS: 6hevxje

sídlo: Krokova č.p. 31,405 01 Děčín
vlastní

Na úředni desce vwěsí:
MÚ Va-.d*f - ORG, Nám. E. Beneše č,p,470,401 47 Varnsdorf

sídlo: Husovo náměstí č.p.

oslatní na vědomí:
|l1l12,405 02 Děčín

Ústi nad Labem - doručí se na: Správa a údržba silnic
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