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Město Krásná Lípa 
Masarykova č.p. 246/6 
407 46  Krásná Lípa u Rumburku 

 

  E-mail: sarka.goldammerova@varnsdorf.cz 
 

V E Ř E J N Á   V Y H L Á Š K A 

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 nazvaného „Krásná Lípa – úplná uzavírka 
Křinické náměstí“: 

- 2x IS 11c „Směrová tabule pro vyznačení změny místní úpravy“  
- 2x B4 s dodatkovou tabulkou E13 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů + text – mimo 

zásobování“ 

v lokalitě: na křižovatce silnic č. II/263 a č. II/264 v obci Rybniště  

z důvodu: úplné uzavírky Křinického náměstí v k.ú. Krásná Lípa včetně omezení silničního provozu 
v přilehlém okolí, silnice číslo II/263, II/265 a III/2652 v rámci pořádání kulturní akce 

„Den Českého Švýcarska 2020“    dne 28.8.2021  od 7.00 do 23:00 hod.    
 
 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Přechodná úprava provozu na křižovatce silnic č. II/263 a č. II/264 v obci Rybniště bude provedena 
dle ověřené přílohy – Situačního plánku s vyznačeným umístěním přechodného dopravního značení 
odsouhlasené a potvrzené Dopravním inspektorátem Územního odboru Děčín Policie ČR, Krajské 
ředitelství policie Ústeckého Kraje, dne 18.5.2021 pod č.j. KRPU-85101-1/ČJ-2021-040206. 

2. 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. 

3. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po 
ukončení akce uvedeno do původního stavu. 
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4. 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 Mareš Karel, tel.: 777 938 839. 

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

6. Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu výše uvedených akcí a po jejich skončení 
bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.  

7. 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 26.5.2021 podalo Město Krásná Lípa, odbor výstavby, investic a životního prostředí, IČO 00261459, 
Masarykova č.p. 246/6, 407 46  Krásná Lípa u Rumburku prostřednictvím pana Karla Mareše zdejšímu 
správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na křižovatce silnic č. II/264 a č. II/263 
v obci Rybniště. V návrhu je požadováno úplné omezení silničního provozu na Křinickém náměstí 
v Krásné Lípě včetně objízdné trasy pro nákladní auta vedena obousměrně po trase Rybniště – Jiřetín pod 
Jedlovou – Dolní Podluží – Studánka - Rumburk v souvislosti s pořádáním výše uvedené společenské 
akce. V návrhu byl uveden konkrétní důvod, proč by měl být provoz navrhovaným způsobem omezen. 

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – v obci Rybniště křižovatka 
silnic č. II/264 a č. II/263 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 přechodného dopravního 
značení a zařízení odsouhlasil dne 18.5.2021 pod č.j. KRPU-85101-1/ČJ-2021-040206.  

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 
– v obci Rybniště křižovatka silnic č. II/264 a č. II/263 v rámci pořádání společenské akce nazvané 
Den Českého Švýcarska 2021, 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.  

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu je toto Opatření obecné povahy vyvěšeno na 
dobu 15 dnů. 

 
„otisk úředního razítka“ 

         
Ing. Jaroslav Beránek, v.r.    

                 vedoucí odboru správy majetku 
            a investic 
 
 
Příloha: situace DIO 
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Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf a 
Obecního úřadu Rybniště a v Krásné Lípě a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových 
stránkách. 
 
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 
Obecní úřad Krásná Lípa, IDDS: upqbde3 
 sídlo: Masarykova č.p. 246/6, 407 46  Krásná Lípa u Rumburku 
 
 
Po nabytí účinnosti obdrží: 

žadatel: 
Město Krásná Lípa, IDDS: upqbde3 
 sídlo: Masarykova č.p. 246/6, 407 46  Krásná Lípa u Rumburku 
Dotčený orgán: 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie, Dopravní inspektorát Děčín, IDDS: a64ai6n 
 sídlo: Husovo nám. č.p. 111/12, 405 58  Děčín 4 
ostatní na vědomí: 
vlastní 
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