
Městský úřad Varnsdorf

- oddělení dopraly a silničního hospodářství

Nám. E, Beneše 470
407 47 VARNSDoRF
Tel: +420 417 545 l l l
varnsdorf@vamsdorf,cz
http;//Www.Vamsdorf,cz

obec Dolní podluží
DoIní Podluží č.p, 6
407 55 Dolni Podluží

z důvodu prací:

v rámci akce:

Opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMl - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správni
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích
IL a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Varnsdorí, který je podle ustanovení § l 24 odst. 6 zákona é.36112000 Sb., o provozu na pozemních
kornunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničnim
provozu"), podle ust, § 77 odst, 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č. 50012004

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemnich komunikacích,

spočívajicí

v dočasném osazeni přechodného dopravniho značení či zařízení:

- v přesné specifikaci a umístění dle přiložených 3 výkresů ,,Demolice objektu č.p.l42, Dolni
Podluží"

v lokalitě: obslužná pozemni komunikace na p.p.č.2179 v k.ú. Dolní Podluží, u objektu č.p,142

Váš dopis č j,:
Ze dne
Naše č j.:

V yř izuj e:

Tel:
Datum:
E-mail:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

demoIice objektu a odpojení přípojek sítí č.p.142

,,Demolice objektu č,p.l42, Dolní Podluží"

2.I0.201,I
OSMI/3 802/201 7/BorSa
MUVA 26532l2017BorSa
Borovičková Šárka
4l7 545 l8l
4.10.20]l1
sarka. borovickova@varnsdo
rf .cz

Podminky pro provedení přechodné úpravy provozu:

l. Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu provádění prací souvisejících svýše
uvedenou akcí, tj. max. od nabytí účinnosti Opatřeni obecné povahy do konce října 2017,
dopravní značení bude osazeno pollze bezprostředně po dobu stavebních prací a po jeho ukončení
bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

2. K označení bude použito reflexních dopravních značek (min, třídy R2) v základních velikostech.
K označení nesmí b}t použito nečitelriého či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany
musí blýt zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti,

3, Rozměry a provedené dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou
č,294l20l5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemnich kornunikacích, dále v souladu
s ČsN pN 12899-1 a v souladu S technickými podmínkami TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozemníclr korlunikacích.

4, Výrobu, osazení a průběžnou údržbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného
dopravního značení či zařízení zajišťlle na své vlastní náklady navrhovatel, tj. Obec Dolní Podluží,
ICO 0026121I, Dolní Podluží č.p.6,401 55 Dolní Podluží, p. Michal Kawulok, tel,: 607 605 883,
osazení bude provedeno nejdříve až po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy,

5, Trvalé dopravní značení, kteréje v rozpolu s přechodnýrn dopravrrim značením bude překryto a po
ukončeníakce uvedeno do Původního stavrr, 
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6. Toto stanovení DZ je platné pouze jako nedílná součást rozhodnutí příslušného silničního správního
úřadu.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto Opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšení veřejné lyhlášky.

odůvodnění

Městský úřad Varnsdorfl, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářswí, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemnich komunikacích - na silnicích
II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Varnsdoď, obdržel návrh Obce Dolní Podluží, ]CO 0026127l., Dolní Podluži ě.p.6,407 55 Dolní
Podluží, kterou zastupuje Ing. ouzký Miroslav, IČo 86867865, Huntířov č.p. l9l, 405 02 Huntířov,
podložený třemi výkresy ,,Dernolice objektu č.p,l42, Dolní Podluží" s konkrétním vyznačením
navrhovaného dopravního značení či zařízení určeného k dočasnému osazení v rárnci požadované
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíclr, tj. na obslužné pozemní komunikaci p.p.č.2179
vk.ú. Dolní Podluží, u objektu č,p.l42. Na základě tohoto podnětu správní orgán po vlastním uvážení
zahájil příslušné správní řízení a vystavil Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu v dané lokalitě,
spočívající v dočasném umístění přechodného dopravního značeni čí zařízení v přesné specifikaci a
umístění dle níže předložených výkresů ,,Demolice objektu č.p.142, Dolní Podluží", a to v rámci
demolice objektu a odpojení přípojek.

Návrh stanovení přechodné úpraly provozu na pozemních komunikacích - na obslužné pozemní
komunikaci p.p.č.2179, k.ú. Dolní Podluží vrámci demolice objektu č.p.142 a odpojení přípojek byl
v souladu se zněním § 77 odst, 2) a 3) zákona o silničním provozu projednán s příslušným dotčeným
orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem Uzemního odboru Děčín Policie CR, Krajské ředitelství policie
Usteckého krale, jež návrh umístění předmětného přechodového dopravního značení a za\ízení
odsouhlasil dne 22.9.2017 pod čj. KRPU- 1 88508- l /ČJ-20l7-040206.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničnim provozu nedoručoval zdejší úřad předrnětný
návrh Opatření obecné povahy - návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani aevyz,jrval dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Vsouladu s § 173, odst, 1 správniho řádu a podle § 77 odst. l písm. c) a odst. 5) zákona o silničním
přovozu se proto dneŠním dnem stanovuj€ přechodná úprava provozu na pozemnich komunikacích
- na obsluŽné pozemní komunikaci p.p.č.2779, k.ú. Dolní Podluži v souvislosti s demolicí objektu
Č.p. l42 a odpojení inženýrslcých sítí, spočívající v umistění přechodného dopravniho značení či
zařízení dle výkresů ,,Demolice objektu č.p.142, Do|ní PodIuží".

Poučeni:

V souladu s § 173, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § 172 z l73 Zákona č. 50012004 Sb., správní řád, je toto Opatření obecné
povahy vyvěšeno na dobu l5-ti dnů.

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

a investic

Příloha: v řízení ověřené tři výkesy,,Demolice objektu č.p.l42, Dolní Pgdluží" s vyznačením umístěním
přechodného dopravniho značeni ěi zařízení

Na úřední desce přislušného úřadu lyvěšeno U""9.1'..]9'..l91.,.. sejmuto dne:,............,.........,

Na ýřední desce vwěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 410, 401 41 Vamsdorf
Obecní úřad Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh

sídlo: Dolní Podluží é.p.6,407 55 Dolní Podluží

@,r,"
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Po nabytí účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:
Ing. Ouzký Miroslav, IDDS: íhzzjng

sídlo: Huntířov č.p. 191,405 02 Huntířov
zastoupení pro: Obec Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh

sídlo: Dolní Podluži č.p. 6, 407 55 Dolní Podluží

Dotčený_ orgán na vědomi:
Policie Ceské republiky,KlŤ Usteckého kraje, Uzemní odbor Děčín, Dopravní inspektor.ít, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p. 1 1 l/12, 405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vlastní
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