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Opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a siIničního hospodářství, jako přísIušný správní
orgán ve věcech stanovení místni a přechodné úpravy provozu na poze:nních kornunikacích _ na silnicích
Il. a IIL třídy, místní komunikaci a veřejně přístrrprré účelové komrrnikaci ve správním obvodr.r Městského
Úřadu Varnsdorf, kter,ý je podle ustanovení § 124 odst, 6 zákona č.36112000 St,, o provozu na pozenníclr
kornunikacích a o změrrách některýcJr zákonů, ve zněrrí pozdějších předpisů (dále jeIr ,,zákon á siIničnírn
Provozu"), Podle ust. § 77 odst. 1 písm. o) téhož zákona a v souladu s ustanovl:ním zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších pŤedpisů (dáIe jen ,,správní řád..)

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemníclr komunikacícIr,

spočívaiící
v dočasnóm osazení přechodného dopravního značení či zaříz,ení:

- dle přiložené odsoulrlasenó situace DIo, která tvoří přílohu tohoto stanovení

v lokalitě: místní komunikace ul. Poštovní u č.p.2570 v k.ú. Varnstlorf viz situace
z důvodu: uložení vodovodní přípojky pro č,p.2570

Podmínky pro provedení přechodné úprary provozu:
1. piechodná ílprava provoztt se stanovuje pouze na dobu výše uvedené stavební akce, tj, max, na

období: od l4,5,2018 do 30,5.2018, a po jejím ukončiní bude přcchodné doprávní znaoeni
neprodleně odstraněno.

2, K oznaČerií bude pouŽito reflexních dopravních značek (nrin. třídy R2) v zák]adních velikostech,
K oznaČení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního 

'značeni, 
značky a zaurany

musí b},t zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
3 }:i'l:_'l a provedené dopravních znaČék či dopravního zařízení musí blit v soLrladu s Vyhláškou

Č ?111'9]i !!,nterou se Provádějí pravidIa provozu na pozemníclr komirrrikacích, dále v soLrla<lLr
s CSN EN 12899-I a v souladu s technickýrni podminkarli TP 66 Zásacly pro pr."Iroa,ro aoprouni
značení na pozemn ích komunikacích.

4, Výrobu, 
_osazení a prŮběŽrrou ÚdrŽbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného

doPravního znaČení či zaíízení zajišt'uje na své vlastní náklady navrhovat.I, o.u."ni-i,,a'" p.ou"a.nn
_ nejdříve až po naby,tí ílčinnosti tohoto Opatření obecné povahý.5, Trvalé dopravní značení, kter,éje.v rozpóru s přechodným dopravním značenínl bude překry,to a po

ukončení akce uvedeno do původního stavu,
6, Toto,stanovení DZje platné pouzejako nedílná součást rozhodnutí příslušného silničního správního

uraou.

V souladu 
.s -ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto Opatření obecné povahy účinnosti páťým dncmpo dni lyvěšení veřejné lyhlášky.

@, 1,1.1í,



odůvodnění
Dne 23,.4.2018 podal pan Igor Feko, nar. 6.I1.I975, Poštovní č.p, 2570, 407 47 Valnsdor.f zdejšímusPrávnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci u]. poštovni v k.ú.Varnsdorf, 

.Předmětný návrh je zdůvodněn v souvislosii . čá.t"čnou uzavírkou na výše uvedené pozernníkomunikaci v rámci proveden í výkopovýclr prací při realizaci vodovodní přípojk y p;;i;,;š;'ď.
Ná_vrlr stanovení pŤechodné úpravy provozu na pozemních kornunikacíclr na místní kortunikaci trI.PoŠtovní u ě,P.2570 v k.Ú. Varnsdorfpři realizaci vodovodní přípojky byl v souladu .. ,nc,rinr-§ zz oa.,.2) a 3) zákona o silničním provozu 

_projednán s piisluš;ýln dotčenýrn orgánem, tzn. Dopravnírninspektorátem,Územního odboru 
_Dee 

ín polióie cn, rc.".;.tl i"'Jit"Ňi;;'ii;l" Ů:;;.tli,""r.rqj;.z 
"á"a,u]nístěnj piedmétného piechodného dopravního značeňí a zařízení odsouh]asil dne l8.4,2Ól8 pod č.j.

K RPU-80ó3]- l /ČJ-20 I 8-040206,

V. solladu s ustanoven Ím § 77 odst. 5) zákona o siIničrríll provozu nedolučoval zdejší úřacl přednětný
návrh O_Patření obecné PovalrY - rrávrh stanovení přechodné úp.uuy p.ouo.u na pozernních konrutli]<acíchzveřejněním na úředníclr deskách příslušných úřadů a inl nevyzýval doičené osoby k podávánípřipomínek nebo rrámitek.

Vsouladus§173,odst. 1správního řádu a podle § 77 odst. 1písm. c) a odst.5) zákona o silničnírnprovozu se proto dnešním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
- na místní komunikaci uI. Poštovní v k.ú. Varnsdorfv.á-ci akce, zřircní vorlovoJni pi;ip.;r.y p-Č,P,2570 v_k.Ú- Varnstlor! spoČÍvající v umístění přechodného tlopravního značcní či zařízení i]lcshora uvedené specifi kace.

Poučení:
v souladu s § l73, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.
V souladu s ustanovením § 172 a l73 Zákona č.500/2004 Sb., správní řád, je toto Opatřeni obccnépovahy ryvěšeno na dobu lS,ti rlnŮ.

Č,i. lauve ] l 609/20l8BorSa str. 2

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

a investic

příloha: situace
2l,, |.l,, 2018

Na úřední desce příslušného úřadu q.věšeno dne: .................. sejmuto c1ne:

Na 4ředni desce vwěsi:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p, 410, 407 47 Varnsdorf

Po nabyti účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:
Igor Feko, Poštovní č.p. 2570,407 47 Varnsdorf

Dotčený orgán na vědomí:
Polici,e České republiky,KŘP Ú.te"kého kraje, Úzernní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:a64ai6n

sídlo: Husovo nárněstí č.p. 1 l 1l12,405 02 Děčín

ostatní na vědomí:
vlastní
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