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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

Opatření obecné povahy  
 
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, který je podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním 
provozu"), podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 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 DIO „PZS P3448“, která tvoří přílohu 
tohoto stanovení  

v lokalitě: na silnici č. II/263 u železničního přejezdu P3448 v obci Rybniště na okrese Děčín 

z důvodu: vypnutí zabezpečovacího zařízení na žel. přejezdu P3448 při realizaci rekonstrukce 
technologií přejezdových zabezpečovacích zařízení   

v termínu:   od 08/2020  do 09/2020  (max. dva dny)  

 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu provádění prací souvisejících s výše 
uvedenou akcí, tj. max. dva dny v termínu 08/2020 – 09/2020, dopravní značení bude osazeno pouze 
bezprostředně po dobu stavebních prací a po jeho ukončení bude přechodné dopravní značení 
neprodleně odstraněno. 

2. Dopravní opatření na shora uvedeném železničním přejezdu bude provedeno dle stanoviska KŘP 
Ústeckého kraje, Policie ČR, územní odbor Děčín, dopravní inspektorát ze dne 14.5.2020, č.j. 
KRPU-77687-1/ČJ-2020-040206: 

- světelné a zvukové zabezpečovací zařízení na železničním přejezdu bude v době jeho nefunkčnosti 
zakryto, 

- před železničními přejezdy v obou směrech jízdy silničních vozidel bude vstřícně umístěny přenosné 
dopravní značky P6 „Stůj, Dej přednost v jízdě“ a IP 22 „Změna organizace dopravy“ s textem 
„Zabezpečovací zařízení žel. přejezdu není v činnosti“. 
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3. Veškeré dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení. 

K označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany 
musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti. 

4. Rozměry a provedené dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou 
č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu 
s ČSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní 
značení na pozemních komunikacích. 

5. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po 
ukončení akce uvedeno do původního stavu. 

6. Výrobu, osazení a údržbu dopravního značení zajistí žadatel, prostřednictvím odborné firmy. 
Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž 
dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné 
úpravy provozu a dále jeho včasné odstranění je pan Ing. Jindřich Belinger, tel.: 475 601 181. 

7. Žadatel v plném rozsahu odpovídá za správnost a údržbu DZ dle stanovených podmínek, a to po 
celou dobu platnosti rozhodnutí silničního správního úřadu. 

8. Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu provádění prací souvisejících s výše 
uvedenou akcí a po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.  

9. 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 vyhlášky.  

Odůvodnění 

Dne 26.6.2020 podala právnická osoba Správa železnic, s.o., IČO 70994234, Dlážděná č.p. 1003/7, Nové 
Město, 110 00  Praha, kterou zastupuje NTD group a.s., IČO 25045776, Jateční č.p. 32, 400 01  Ústí nad 
Labem zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. II/263 u 
železničního přejezdu P3448 v obci Rybniště na okrese Děčín. 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 značení či zařízení 
v přesné specifikaci a umístění dle situace nazvané „Rekonstrukce přejezdů v km 0,180, v km 0,566 a 
v km 1,258 na trati Rybniště – Varnsdorf PZS P3448“, a to v rámci realizace rekonstrukce technologií 
přejezdových zabezpečovacích zařízení žel. přejezdu P3448. 

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – na silnici č. II/263 u železničního 
přejezdu P3448 v obci Rybniště byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním provozu 
projednán s příslušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravní inspektorátem Územního odboru Děčín Policie 
ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, jež návrh umístění předmětného přechodového 
dopravního značení a zařízení odsouhlasil dne 14.5.2020 pod č.j. KRPU-77687-1/ČJ-2020-040206.  

Na podkladě žádosti a souhlasného stanoviska příslušného dotčeného orgánu Policie ČR dospěl zdejší 
správní orgán k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy, kterým bude stanovena výše uvedená 
přechodná úprava provozu. Správní orgán vydal stanovení přechodné úpravy provozu dle § 77 odst. 1 
písm. c) zákona o silničním provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření 
obecné povahy postupem dle části šesté správního řadu. 

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 komunikacích 
zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyzýval dotčené osoby k podávání 
připomínek nebo námitek. 

V souladu s § 173, odst. 1 správního 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 silnici č. II/263 u železničního přejezdu P3448 v obci Rybniště, spočívající v umístění 
přechodného dopravního značení či zařízení dle shora uvedené specifikace. 

Poučení: 

V souladu s § 173, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, proti opatření obecné povahy nelze podat 
opravný prostředek.  
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V souladu s ustanovením § 172 a 173 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je toto Opatření obecné 
povahy vyvěšeno na dobu 15-ti dnů. 
 
 
 
Otisk úředního razítka                                      Ing. Jaroslav Beránek, v.r.    
          vedoucí odboru správy majetku 
               a investic 
 
 
 
 
 
Příloha: situace dopravního značení P3448 
  
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf, a též 
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách. Oznámení s datem vyvěšení a 
sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Varnsdorf, OSMI, silniční 
správní úřad. 
 
 
 
v y v ě š e n o   dne:   ………………………   s e j m u t o   dne:        …………………………… 
 
 
Na úřední desce vyvěsí: 
MěÚ  Varnsdorf  - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47  Varnsdorf 
Obecní úřad Rybniště, IDDS: a2fbx48 
 sídlo: Rybniště č.p. 33, 407 51  Rybniště 

 

obdrží: 

žadatel: 

NTD group a.s., IDDS: 8ukffju 
 sídlo: Jateční č.p. 32, 400 01  Ústí nad Labem 
       zastoupení pro: Správa železnic, s.o., IDDS: uccchjm 
 sídlo: Dlážděná č.p. 1003/7, Nové Město, 110 00  Praha 
 
Dotčený orgán: 
Policie České republiky, KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS: 
a64ai6n 
 sídlo: Husovo náměstí č.p. 111/12, 405 02 Děčín 
 
ostatní na vědomí: 
Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem (doručí se na Správu a údržbu silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Ruská 260, 417 03 Dubí, provoz Děčín, Krokova 1439/16, 
IDDS: 6hevxje) 
vlastní 
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