
úřad varnsdorf
OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářswí

Nám. E, Beneše 470
407 47 VARNSDoRF
Tel: +420 411 545 |Il
varnsdorf@varnsdoď.cz
http ://www.varnsdorf.cz

Nowastav a.s,
Malešická č.p. 43
130 00 Praha 3

Váš dopis čj.:
Ze dne
]\ase c,J,:

Vyřizqe:
TeI:
Datum:
E-mail:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

l6.10.z011
OSMl/4027l20l 7/BolSa
MUVA 28480/20l 7 BolSa
Borovičková Šárka
417 545 l 8l
z0.10.2017
sarka.borovickova@varnsdo
rf.cz

Opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy plovozu na pozemních komunikacích na silnicích
IL a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správníIn obvodu Městského
úřadu Varnsdor{ kterýje podle ustanovení § ]24 odst, 6 zákona č.36l12000 Sb,, o provozu na pozemníclr
komunikacích a o změnách některýcJr zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním
provozu"), podIe ust, § 77 odst, l písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004
Sb., správni řád, ve zněni pozdějších předpisů (dáIe jen ,,správní řád")

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

spočívající

v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení:,

- v přesné specifikaci a umístění dle přiloženého výkresu ,,Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve
varnsdorfu"

v lokalitě: ul, Dolní nábřeží, v úseku od ul. Mostecké po p,p.č.6440/l v k.ú. Varnsdorf

z důvodu: stavebni práce v souvislosti s rekonstrukcí zdiva na vodním toku Mandavě

v rámci akce: ,,Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu v úseku Mostecká - Dolní nábřeží
- DsJ"
Podmín§ pro provedeni přechodné úprary provozu:

], Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu prováděni prací souvisejicích svýše
uvedenou akcí, tj. max. od nabytí účinnosti Opatřcní obecné povahy do 30.6.2018, dopravní
značení bude osazeno pouze bezprostředně po dobu stavebních prací a po jeho ukončení bLrde
přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno,

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

3. Rozměry a provedené dopravníclr značek či dopravního zařízeni musí b},t v souladu s Vyhláškou
č.294/20I5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na poze:rrníclr komunikacích, dále v souladu
s CSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní
značení na pozenrních komunikacích.

4. Výrobu, osazení a průběžnou údržbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného
dopravního značení či zaíízeri zajišt'uje na své vlastní náklady navrhovatel, tj, Nowastav, IČO
00565679, Malešická č,p, 43, l30 00 Praha 3, p. Daniel Grosman, tel.:177 121 43], osazení bLrde
provedeno nejdříve až po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy.
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5, Trvalé dopravní značení, kteréje v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryo a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.

6. Toto stanovení DZje platné pouze jako nedílná součást rozhodnutí příslušného silničního správníJro
úřadu.

v souladu s ustanoy€ním § 77 odst, 5) nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem
po dni vyvěšeni veřejné ryhtášky.

odůvodnění

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 III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
úřadu Varnsdorf, obdržel návrh společnosti Nowastav, IČo 00565679, Malešická č.p. 43, 130 00 Praha
3, podložený DIO výkresem ,,Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu" s konkrétním vyznačením
navrhovaného dopravního značení ěi zařízení určeného k dočasnému osazení v rámci požadované
přechodné Úpravy provozu na pozemních komunikacích, tj. na místní komunikaci ul. DoIní nábřeží v obci
Varnsdorf. Na základě tohoto podnětu správní orgán po vlastním uvážení zahájil příslušné správní řízení a
vystavil Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu v dané lokalitě, spočívajíci v dočasném umístění
přechodného dopravního značení či zařízení v pYesné specifikaci a umístění dle předloženého DIo
výkresu ,,Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu", z dokumentace stavby projekční kanceláře
HG partner s,r.o,, Úvaly.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacíclr na místní komunikaci ul.
Dolní nábřeží v obci Varnsdorf v rámci stavebních prací rekonstrukce zdiva na Mandavě, byl v souladu se
zněním § 77 odst.2) a 3) zákona o silničním provozu projednán s příslušným dotčeným orgánem, tzn,
Dopravním inspektorátem Územního odboru Děčín Policie ČR, Kíajské ř;ditelství policie Ústeckého
kraje, jež návrh umístění předmětného přechodového dopravního značení a zařízení odsouhlasil dne
l 0. 1 0.20 l 7 pod č j. KRPU-20 0061 -1 l CJ -201'1 -040206,

V souladu s ustanovením § 77 odst, 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětný
návrh Opaťení obecné povahy - návrh stanovení přechodné úpravy píovozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úŤadů a ani nevyz,lnal dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Vsouladus§ 173, odst. l správního řádu apodle§77odst. 1písm. c) a odst. 5) zákona o silničním
proYozu s€ proto dneŠním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
- na ul. Dolni nábřeŽi obci Varnsdorf v souvislosti s prováděním prací v rámci rekonstrukce zdiva
na řece Mandavě, spoČívající v umístění přechodného dopravního značení či zařízení dle výkresu
,,Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdorfu''.

Poučení:

V souladu s § l73, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek,

V souladu s ustanovenim § 172 l l73 Zákona č. 50012004 Sb., správní řád, je toto Opatření obecné
povahy ryvěšeno na dobu 15-ti dnů,

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

a investic

Příloha: DIO výkres ,,Rekonstrukce zdiva na Mandavě ve Varnsdoďu" s vyznačením umístěním
přechodného dopravního znaěení či zaiízení

20, 10. 2017
Na úřední desce přislušného úřadu lTvěšeno dne: ..,....,.......... sejmuto dne:....,..................,

Na riřední desce wvěsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdoď
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Po nabytí účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:
Nowastav, IDDS: dsnffgx

sídlo: Malešická č.p. 43, 130 00 Praha 3

Dotčený orgán na vědomí:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kaje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorat, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí ě.p. 1 11/12, 405 02 Děčín

ostatní na vědorní:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

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