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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Městský úřad Varnsdorf, OSMI – oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci dle 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 § 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“)
zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající
v osazení nového svislého dopravního značení či dopravního zařízení:
-

A32b „Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejný" a výstražníků světelného a
zvukového přejezdového zabezpečovacího zařízení společně se závorovými břevny,
A29 „Železniční přejezd se závorami“
A31c „Návěstní deska 80m"

silnice: na místní komunikaci na p.p.č.1031, p.p.č.1022 a (žel. přejezd na p.č.1009/1) v obci Rybniště
na okrese Děčín
v lokalitě:

na železničním přejezdu označený číslem P3266, viz situační plánek s vyznačeným
umístěním navrhovaného dopravního značení a zařízení.

důvod:

při rekonstrukci přejezdového zabezpečovacího zařízení

navrhovatel: MONZAS spol.s r.o., IČO 44222734, Blahoslavova č.p. 937/62, Ústí nad Labemcentrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, kterého zastupuje Wali CZ s.r.o., IČO 25042238, Oldřichovská
č.p. 15/7, 405 02 Děčín 2
název:

„Rekonstrukce zabezpečení železničního přejezdu P 3266 v km 76,202 Chřibská“

termín:

do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

při dodržení těchto podmínek:
1. Výrobu, osazení i údržbu dopravního značení či zařízení zajišťuje na své náklady navrhovatel.
2. Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.
294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu

Č.j. MUVA 11335/2021GolSa

str. 2

s ČSN EN 12899-1 a dále v souladu s technickými podmínkami TP 65 – Zásady pro dopravní
značení na pozemních komunikacích v aktuálním znění.
3. Osazení bude provedeno nejdříve po nabytí účinnosti Opatření obecné povahy.

Odůvodnění:
Obdržení žádosti společnosti MONZAS, s r.o., IČO 44222734, Blahoslavova č.p. 937/62, Ústí nad
Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, kterou na základě plné moci zastupuje Wali CZ s.r.o., IČO
25042238, Oldřichovská č.p. 15/7, 405 02 Děčín 2, podložené výkresem od projekční kanceláře WALI
CZ s.r.o., byl dán podnět k osazení DZ pro zajištění bezpečnosti provozu u žel. přejezdu P3266 v km
76,202.
Na základě tohoto podnětu Městský úřad Varnsdorf, OSMI – oddělení dopravy a silničního hospodářství,
jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na
místní komunikaci p.p.č. 1031 a 1022 v obci Rybniště, po vlastním uvážení zahájil správní řízení a
vystavil proto v souladu s § 172, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dle § 77, odst. 5, zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním
provozu), ve znění pozdějších předpisů, tento návrh opatření obecné povahy.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – na místní komunikaci p.p.č. 1031
a 1022 v obci Rybniště 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,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, jež návrh stanovení místní úpravy provozu odsouhlasil dne
20.3.2021 pod č.j. KRPU-45747-1/ČJ-2021-040206.

Poučení
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.
V souladu s ustanovením § 172 a 173 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu 15 dnů.
Ing. Jaroslav Beránek
vedoucí odboru správy majetku a investic
Příloha: návrh stanovení místní úpravy provozu – situace
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf, a
Obecního úřadu Rybniště 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.
Na úřední desce v y v ě š e n o dne: ………………… s e j m u t o dne: ………………
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

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
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Na vědomí:
Navrhovatel:
Wali CZ s.r.o., IDDS: 6hcbnf6
sídlo: Oldřichovská č.p. 15/7, 405 02 Děčín 2
zastoupení pro: MONZAS spol.s r.o., IDDS: trcnjtm
sídlo: Blahoslavova č.p. 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem
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:
Obec Rybniště, IDDS: a2fbx48
sídlo: Rybniště č.p. 33, 407 51 Rybniště
vlastní

