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Opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - odděiení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věceclr stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích
IL a IIL třidY, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním ouvoau ÚcststeIro
úřadu Varnsdorf, kteqýje podle ustanovení § l24 odst, 6 zákona č.361lz000 St,, o provozu nu poremní.h
kornunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 1dále jen ,,raton J ,itnieni,
Provozu"), PodIe ust, § 77 odst, I Pism. c) téhož zákona a v šouladu . u.tunou.ní. ,atona e. šootzooq
Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen,,správní řád.')

stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,

spočívajicí
v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařizení:
- d|e přiložené odsouhlasené situace DIO, která tvoří příIohu tohoto stanovení

v lokalitě: silnice č. II|/264l @l, Československých letců) ve Varnsdorfu
z důvodu: lybudování vjezdu a přeložku vedení pro Renoplastic

v rám_ci akce: ,,Rozšíření stávajícího areálu a nové výrobní a skladovací haly a dopravní napojení,vČetně vnitroareálových sití - L etapa na p.p.č,4si3lt, 457411, 4574/3, qi7lts, islsti, islat+ u4578/5 v k.ú. Varnsdorf'

Podmínk7 pro provedení přechodné úprary provozu:
1, přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu provádění prací souvisejících svýšeuvedenou akcí, tj. max. od na}ytí účinnosti opatřcní obecné povahy do 31.10,20l8, dopravníznačení bude osazeno pouze bezpfostřednč po dobLr stavebni.É pru.i u po 1.to ,i""i."i lra.přechodné dopravní značeni neprodleně odstraněno,2, K oznaČení bude pouŽito reflexních clopravnich značek (min. třídy R2) v základních ve]ikostech,K oznaČení nesmí b}t pouŽito nečitelndho či poškozeného dopravního znaěení, značky a zábratly
^ tnusí být zajištény proli posunuti vlivem pověrrnosti.
3 }::l:,r. a provedené dopravních 

.značók či dopravního zařízení musí být v sorrIadu s VyhJáškou
Č 

111129]i !!,tterou se Provádějí pravidla p,ouor,, nu pozemních komunikacích, dále v souladLrs CSN EN 12899-t a v souladu s tecllnickými podrnínkami TP 66 - Zásady pro přechodné dopr.avniznačení na pozemních komunikacích.
4, Výrobu, 

__ 

osazení a prŮběŽnou ÚdrŽbu a následné včasné oclstranění předmětného přechodnéhodoPravnílro znaČení či zařízení zajišt'ule na své vlastní náklady navrhovar.r, o.ur"ni rua"" orou.a",.onejdříve až po nab}tí účinnosti tohoto bpatřeni obecné povahy.



5. Trualé dopravní značení, kteréje v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryo a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.

6. Toto stanovení DZ je platné pouzejako 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 Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán ve věcech Stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích _ ná silnicích
iI. a lII. třídY, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského
Úřadu Vamsdorf, obdrŽel návrh společnosti for Wood, Ing. Vít Privara. ICo 867268s9, Husova č.p. 2075,
407 47 Y arnsdorf s podloženým výkresem ,,Situace DIO" s konkrétním vyznačením navrhovaného
doPravního značení určeného k dočasnému osazeni v rámci požadované piecňodné úprav1 provozu na
Pozemních komunikacích, tj. na silnici č,1111264t 1Československých letců) v k.ú, varnsdoii N a záktadě
tohoto Podnětu správní orgán po vlastním uvážeri zahálil příslušné správní řízení a vystavil Návrh na
stanovení Přechodné Úpravy provozu v dané lokalitě, spočívající v dočasném umíst3ní přechodného
doPravního znaČení ěi zaíízení v přesné specifikaci a umístění dle výkresu ,,Situace Dlo,1, která rvoří
Přílohu tohoto stanovenÍ. Předmětný návrh je zdůvodněn upozomění na částečnou uzavírku na vÝše
uvedené pozemní komunikaci v souvislosti se zíízením vjezdu a přeložku vedení pro RenopIastic.
Návrh stanoveni pÍechodné úpravy provozt"t na pozemních korrrunikacích - na silnici ě. lII/264l
( ceskos lovenskýc h letců) v k.ú. vamsdorí v rámci stavby - z,řízenin vjezdu a přeložku vedení byl
v souladu se zněním § 77 odst, 2) a 3) lákona o silničníIn provozu projédnán , piirluSnli,n dotčeným
9rgánem, 

tzn. Dopravním inspektorátem Územniho odboru Děčin Poli;ie CR. rrajske iedňelství policie
Usteckého kraje, jeŽ návrh umístění piedmětného přechodového dopravního značení a zaíízertí
odsouhlasil dne 4.9.20l8 pod čj. KRPU- l 7 1987 -1lČJ-2018-040206.

V sou|adu s ustanovením § 77 odst, 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětný
návrh. OPatření obecné povahy návrh stanovení přechodné úp.uuy p.ouozu na pozemních komunikacích
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani Áevyzýval doičené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.

Vsouladu s § 173, odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst, l písm. c) a orlst. 5) zákona osilničním
Provozu se Proto dneŠnÍm dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
- na silnici ě.IU2641(Československý"ň t"t.,l) v kú. ýarnsdorf v souvis-losti se zřízením vjezdu a
PřeloŽku vedení spoČÍvající v umístění přechodného dopravniho značeni či ,urireni at" uypre.u
,,Situace DIO".

Poučení:

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

str, 2

§ l72 a l73 Zákona č.50012004 Sb., správní řád, je toto Opatření obecné
ls_ti dnů. 

,r-} ,/'

Č,.i MUVA 94]54/20l 8Borsa

v souladu s ustanovením
povahy vyvěšeno na dobu

Příloha: situace DIO

aroslav
odboru správy

a investic

Na úřední desce přislušného úřadu qvěšeno O"", ...].9..1|:,ť1 .";rnuto do",.,

Na r,iřední desce wvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ě.p. 410, 40147 Varnsdorf

@r,



Čj, MWA 94354/2o18Borsa sř. 3

Po nabytí účinnosti obdrží:
Navrhovatel k realizaci:
for Wood, Husova č.p. 2075,407 47 Varnsdoď

Dotčený orgán na vědomí:
Policje České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektor.ít, IDDS:
a64ai6n

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

ostatní na vědomi:
vlastní
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