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VEREJNA VYHLASKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcec]r stanoveni místní úpravy provozu na pozernních komunikacích - na silnicích II. a IIL třídy,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové korrrunikaci dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.

36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějšícli předpisů (dálejen,,zákon o silničním provozu"), podle § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona av
souladu s ustanovenítrr zákorra č. 50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějšíclt předpisů (dále jen

,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanovení místní úprary provozu na pozemnich komunikacích, spoČívající v
osazení svisIého dopravního značení a vodorovnóho dopravniho značení:

- svislá dopravní zrračka IP 12 ,,Vyhrazené parkovišlě" s dodatkovou tabulkou El3 s registrační
značkou oprávněného vozidla ,,DCL 1860"

- vodorovné dopravní značení VlOe,,Vyhrazené parkoviště"

v lokalitě: na stávajícím parkovišti p,p.č. Z979/3I v ulici Západní naproti č.p. 2816 v obci
Varnsdorf, viz situačrrí plánek s vyznačeným umístěnírn navrhovaného dopravního značení.

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

Výrobu, osazení iúdržbu a opravu dopravního značení po celou dobu vyhrazovaného parkování bude
zajišťovat správce komunikace, tj. Tsm s.r.o. Varnsdorf, a to na náklady žadatele,

Rozměry, provedení a osazení předmětnélro dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č. Z94lZ0l5
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacich, v souladu s ČSN eN l2899-1 a

dále v souladu s teclrnickými podmínkami TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemnícl-t
komunikacích v aktuáIníln znění, 

odůvotinční:

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničnílio hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komrrnikacích * na silnicích II. a IlI. třídy,
mistní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel dne 20.8. 202l návrh paní Jaroslavy
Patznerové, nar. l5,10.1947, bytem Západní č.p.2814, 40] 4'l Y arnsdorf na ,,Stanovení místni úpravy
provozu" spočívající v osazení svis|é dopravní značky č. IP 12 ,,Vyhrazené parkolliště" s dodatkovott
tabuIkou El3 s registrační značkou oprávněného vozidla,,DCL 1860" a vodorovného dopravního značení
Ylle,,Vyhrazené parkovišlě" na stávajícím parkovišti p.p.ě.29l9/31v ulici Západní naproti č.p,28l6 ve
Valnsdorfu. Důvodenr ke stanovení mísfuí úpravy provozu je zajistit vyhrazené parkovací místo pro
konkrétní osobu, která je držitelem průkazu ZTP. Návrh byl odsouhlasen v Radě města Varnsdorf na
svéIn 64. zasedání dne 19.08.2021 .
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Na základě tolroto podnětu Městský úřad Vamsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářsfuí,
jako příslušný správní írřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na

silnicích II. a lll. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné írčelové komunikaci, po vlastním uvážení
zahájil správní řízení a vystavil proto v souladu s § l72, odst. l, zákona č. 500i2004 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 rnístní úpravy provozu na pozemníclr komunikacích - na stávajícím parkovišti p.p.č,

2919l3l v ulici Západní naproti č.p.28l6 v k,ú. Vamsdorf byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3)

zákona o silničním provozu projednán s přislušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem
Územního odboru Ďěčín Poiicie ČR, Krajské ieditelsťví policie Ústeckého kraje, 1ež návrh stanovení
místní úpravy provozu odsouhlasil dne l4.12,2020 pod čj. KRPU-201,968-1lČJ-2020-040206,

Poučení

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva

mohou být opatřením obecné povahy přírno dotčeni, molrou 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 rryvěšen na dobu 15 dnů.

Ing. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí odboru správy majetku a investic

Příloha _ situační plánek k nahlédnuti v kanceláři č.44 na MěÚ Varnsdorf, nám, E. Beneše 470,407 47
varnsdorf

Na úřední desce vyvěšeno dne: ......].i..q§,..?P.ZJ sejmuto dne: ..,........,......
Razítko a podpis orgánu, který pofurzuje vyvěšení a sejnutí oznámení.

Na ýřední desce wvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,401 47 Varnsdorf

Na vědomí:

Obdrží:
Petr Nechyba, Lesní č.p. 2960, 407 47 Varnsdorf
Město Vamsdor{ nám, E. Beneše 470, 407 41 Varnsdorf

Dotčený orgán:
Policie České republiky, Krajské ředitelství poIicie, Dopravní inspektorát Děčín, IDDS: a64ai6n

sídlo: Husovo nám, č.p, 111/12,405 58 Děčín 4

ostatní:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o,, IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Cecha č.p. 1271,407 47 Varnsdorf
vlastní
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