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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 přiložené odsouhlasené situace DIO, která tvoří přílohu 
tohoto stanovení 

v lokalitě:  silnice č. III/2653 v k.ú. Dolní Chřibská a silnice č. III/26327 v k.ú. Rybniště 

z důvodu: částečné a úplné uzavírky silnice č. III/26327 v k.ú. Doubice, km 3,818 – 4,168 

v rámci akce: oprava živičného krytu silnice (odfrézování, vyrovnávka a uzavírací koberec) 
 
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu: 

1. Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu výše uvedené stavební akce, tj. max. na 
období: od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy do června 2017, a po jejím ukončení bude 
přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno. 

2. Dopravní značky „IP22 Změna místní úpravy“ s textem silnice č. III/26327 Doubice- Kyjov 
uzavřena a Doubice – Krásná Lípa uzavřena od …. do …., 08.00 do 20.00 hod., osadit 7 dnů předem 
a ponechat po celou dobu platnosti uzavírky. 

3. K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech. 
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. Výrobu, osazení a průběžnou údržbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného 
dopravního značení či zařízení zajišťuje na své vlastní náklady navrhovatel, tj. společnost 

Městský úřad Varnsdorf 

OSMI – oddělení dopravy a silničního hospodářství 
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   varnsdorf@varnsdorf.cz 
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STRABAG a.s., IČO 26271303, Na bělidle č.p. 198/21, 150 00  Praha 5-Smíchov (pracovník 
odpovědný za zabezpečení akce je pan Lukáš Hříbal, tel.: 724 920 943), v řízení zastoupený 
společností Wali CZ s.r.o., IČO 25042238, Oldřichovská č.p. 15/7, 405 02  Děčín, osazení bude 
provedeno nejdříve až po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy. 

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto Opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem 
po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.  

Odůvodnění 

Dne 18.5.2017 podala společnost STRABAG a.s., IČO 26271303, Na bělidle č.p. 198/21, 150 00  Praha 
5-Smíchov, prostřednictvím svého zástupce Wali CZ s.r.o., IČO 25042238, Oldřichovská č.p. 15/7, 405 
02  Děčín zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení přechodné úpravy provozu na křižovatce silnic 
č. III/2653 a č.III/25861 v k.ú. Dolní Chřibská a na křižovatce silnic č. II/263 a č.III/26327 v k.ú. 
Rybniště. Předmětný návrh je zdůvodněn v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/26327 v obci Doubice, 
km 3,818 – 4,168 v rámci opravy živičného krytu vozovky. 

Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnici č. III/2653, Dolní 
Chřibská a silnice č. III/26327, Rybniště v souvislosti s uzavírkou silnice č. III/26327 v obci Doubice, km 
3,818 – 4,168 z důvodu opravy živičného krytu vozovky 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 umístění 
předmětného přechodového dopravního značení a zařízení odsouhlasil dne 17.5.2017 pod č.j. KRPU-
103571-1/ČJ-2017-040206.  

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. III/2653, Dolní Chřibská a silnice č. III/26327, Rybniště v souvislosti s uzavírkou 
silnice č. III/26327 v obci Doubice, km 3,818 – 4,168, spočívající v umístění přechodného 
dopravního značení či zařízení dle shora uvedené specifikace. 

Poučení: 

V souladu s § 173, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.  

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. 

 
Ing. Jaroslav Beránek  

        vedoucí odboru správy majetku 
               a investic 
 
 
Příloha: situace dopravního značení 
  
Na úřední desce příslušného úřadu vyvěšeno dne: ……………… sejmuto 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 
MěÚ Chřibská, IDDS: xcsa38b 
 sídlo: Chřibská č.p. 197, 407 44  Chřibská 
 

Po nabytí účinnosti obdrží: 

Navrhovatel k realizaci: 
STRABAG a.s., IDDS: d7zgbd2 
 sídlo: Na bělidle č.p. 198/21, 150 00  Praha 5-Smíchov 
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v řízení zastoupený společností Wali CZ s.r.o., IDDS: 6hcbnf6 
 sídlo: Oldřichovská č.p. 15/7, 405 02  Děčín 2 
 
Dotčený orgán na vědomí: 
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: Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, IDDS: 6hevxje 
 sídlo: Krokova č.p. 31, 405 01  Děčín 
vlastní 
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