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VEREJNA
Opatření obecné povahy

Městský úřad Val.nsdorf, OSMI - odděIení dopravy a silničního lrospodářství, jako přísluŠný spt'ávni

orgán ve věcecl1 stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komurrikacích na silnicích

]I. a Ill. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komrrnikaci ve správním obvodu Městského

úřadu Varnsdorf, kterýje podle ustanovení § l24 odst, 6 zákona č,36l12000 Sb,, o provozu na pozemních

komunikacích a o zlrrěnách některých zákonů, ve zrrění pozdějšíclr předpisů (dále jen "zákon o si]niČrrím

provozu',), podle rrst. § 77 odst. l pisnr, c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona Č, 500/2004

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

§tanovuje přcchodnou úpravu provozu na pozcmních komunikacích,

spočívající

v dočasném osazení přcchodného dopravního značení či zařízení:.

_ dle přiložené odsouhlasené situace DIO a schématu TP 66 ,,č. Bl2", ktcrá lvoří přílohu
tohoto stanovení

v lokalitě: křižovatka ul.petra Bczruče o Žižkoru n k.ú. varnsdorf

z důvodu: uložení NN přípojky pro ppč.9l8/l v k,ú, Varrisdorf

v rámci akce: ,,IP-12-4007319, přípojka NN pro ppč. 918/1, Vanrsdorf'

Podmínky pro provedcní přechodné úpravy provozu:

1, přechodná Ílprava provozu se stanovuje pouze na dobu výše uvedené stavební akce, tj. max. na

období: od 1,5.2018 do 30.5.20l8, a po jejírn ukončení bude přechodné dopravníznačení neprodleně

odstraněno,
2. K označení bude použito reflexníclr dopravních značek (nin. třídy R2) v základníclr velikostech.

K označení nesmi blit použito nečitelného či poškozeného doplavního ztračení, značky a zábrany

musí být zajištěny ploti posunutí vlivem povětnlosti,
3. Rozměry a provedené dopravních značek či dopravnílro zařízení musí být v souladu s Vyltláškou

č.29412015 Sb,, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v sou]adu

sČSN pN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami '1'? 66 -Zásady pro přechodné dopravní

značeni na poze:rrních kornunikacích,
4. Výrobu, osazení a průběžrrou íldržbu a následné včasné odstranění předmčtného přeclrodného

dopravnílio značení či zaiízeni zalíšťuje na své vlastní náklady rravrhovatel (pr-acovník odpovědrrý za

zabezpeěení akceje pan Rouček Jan, tel,: 605 370 160), osazení bude provedeno nejdříve až po

naby,tí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy,

5. Trvalé dopravní zrračení, kteréje V íozpol,u s přechodnýIn dopravním značením bude překryto a po

ukončerrí akce uvedeno do původního stavu,

(,llt\, it:í.
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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 ryvěšení veřejné ryhlášky.

odůvodnění

Dne l0.4,20l8 podala Společnost Elektromontáže Rouček s,r,o., IČo 06898874, Glennova č.p.270311,
Ustí nad Labem-Severní Terasa, 400 l1 Ustí nad Labem zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení
přechodné úpravy provozu na křižovatce ul, Petra Bezruče a Žižkova v k.ú. Varnsdorf, Předmětný návrh
je zdůvodněn v souvislosti s částečnou uzavírkou na výše uvedené křižovatce v íámci stavby,,IP-l2-
4007379, přípojka NN pro ppč. 918/1, Varnsdorf'.

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na křižovatce ul. Petra
Bezruěe a Zižkova v k.ú. Vamsdorf v rámci uložení přípojky NN pro ppč. 9l8/1, Varnsdorf byl v souladrr
se zněním § 77 odst. 2) a 3) ,zákona o silničním provozu projedrrán s příslušnýIn dotčeným orgálrem, tzn.
Dopravním inspektorátem Územního odboru Děčín Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého
kaje, jež riávrh umístění předmětného přechodového dopravního značení a zařízení odsouhlasil dne
1 0.4,20 l 8 pod č j. KRPU-74 658- I l CJ -20 18-040206.

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 korrrunikacícIl
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 odst. 1 písm, c) a odst. 5) zákona o silničním
provozu se proto dneŠním dnem stanovuje přechodná Úprava provozu na pozemních komunikacích
- na křižovatce ul. Petra Bezruče a Žižkova v k.ú. Varnsdorfv rámci akce IP-12 -4007379, přípojka
NN pro ppČ. 918/1, Varnsdorf, spočívající v umístění přechodného dopravního značení či zařízení
dle shora uvedené specilikace.

Poučení:

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

V souladu s ustanovením § l72 a 173 Zíkona č.50012004 Sb., správní řátl, je toto Opatření obecné
povahy vyvěšeno na dobu lS-ti dnů.

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

a investic

Příloha: situace a schéIna B/2
19, B{, 2018

Na úřední desce příslušného úřadu vyvěšeno dne: .................. sejmuto dnc:

Na rlřední desce rrwěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf

Po nabytí účinnosti obdrži:
Navrhovatel k realizaci:
Elektromontáže Rouček s.r.o., IDDS: s24317 4

sídlo: Glennova č .p.2703lL, Ústí nad Labem-SeverníTerasa,400 l1 Ústí nad Labem ll
Dotčený orgán na vědomí:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územni odbor Děčírr, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č,p, ll1l12,405 02 Děčín
ostatní na vědomí:
Technické služby města Varnsdorf, s.r,o,, tDDS: zajójey

sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277, 407 47 Varnsdóri 
'

vlastní

(1ýu,r.
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