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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářstvi, jako příslušný správní úřadve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích _ 
"u.ir"i.i"r, ri,l III. třídy,mistni komunikaci a veřeině přísiupné úoelové' tomuniku"i dl" u.,unou"ní § l24 odst. 6 zákona č.36)/2000 Sb.. o provozu" na pozemních komunikacích a o zrněnách některých zákonů, ve zněníPozdéjších piedpisŮ 1dále ien ..zákon^o ďllrieni,n p-roru::1. podIe § 77 odst. i pism. c) réhož 7ákona a v

:$ÍÍ;,;#T*"ením 
záiona č, 500/2004 Sb,. spravni 

'ia'd. 
u. ,neni pozaá;sictr pr.Jpir,i raal. j.n

zveřejňuje záměr na slanovení místní úprary provozu na pozemních komunikacích, spočívající vosazení svislého dopravního značení a oodo.ouného dop.au'nit o ,nuč"ni,
- svislá doPravní znaČka IP..12 ,,_V_yhrazené parkoviště" s dodatkovou tabulkoLr E]3 s registračníznačkou oprávněneho vozidla ,,SÚZ ot8s.,á
- vodorovné dopravní značení VlOe,,Vyhrazené parkoviště..

v lokalitě: na stávaiícím parkovišti místní komunikace ul. Lesní na pozemku p.p.č.2937/l pře<l

:":,'ff: 
* Varnsdoriu, viz situační pra".r l "yr"""*im umístením navrhováného dopravniho

termín: do 45 dnů od nabyti účinnosti Opatření obecné povahy

Výrobu a osazení doPravního znaČení na místní komunikaci bude zajišťovat správce komunikace tj. Tsms.r.o. Varnsdorf, a to na náklady žadatele.
Ro7měry, provedeni a osazení oiedmětného dopravnilro značeni bude v souladu s Vlhláškou č.294|20|5jl,; 

-j.#ň,r,:ffilJ#;i', 
provo7u na p"^;;';h r,,o,un;lu.i.n. , ,o"lu;, ;ČŠN;Ň ]2899-1 a

komunikacích v ak,uálni,,' iněnlodmínkami 
TP 65 - Zásady pro jopravní ,ráOŽii 

',i'.por.rni.r,

odůvodnění:

Městský Úřad varnsdorf, osMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřadve věcech stanovení místní úpravy pfovozu na pozemních kornunikacich i",li"r."r,'r1."i"i,,, ,r,or,,mistní komunikaci a reřeině oiistulne ue.tor. ro,nunitl.i.'"oUar.r.r dne l],], 20I9 nárrh pana l\anaBárty. nar. 1,1,1946- Leini e.p )sss. qol q v".".a",-i", ..š,;;;";;'-,l;;; ';il;i/;,""".,..spočívajicí v osazení svisle donravní .il:kyj lP ]2 ,, |ry;;;;;r, parkovišlě.. s dodatkor ou tabulkou E l ]s registrační značkou oprávněného vozidla,,8U2 ortj; í vroá'-v y,hrazenéparkoviště'' na parkovišti ul.Lesní u č.p.2959 ve Vamsdorlu, Důvodem ke stanoveni -i.tn, up.uuy provozu je zaiistit vyhrazenéParkovaci místo Pro konkrétni osobu. krerá^b|dli 
" 

uliri".ii'pr.i""iii..'Nž"rr."árr'"oííi]iil,J,] 
" o.o,měsla Varnsdorfna svérn l0, zasedání drte 28.2_20lg

'',q,:\,U, ll



Č,j. MUVA 6l5l2120l9Borsa
§tr. 2

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

Příloha - návrh stanovení místní úpravy provozu

T:_".,l:O:1*.:" vyvěšeno dne: ....tt.9,..4l .,?!]!,. sejmuto tlne:l|uzlll1u Q poap$ organu, klerý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Na ýřední desce vwěsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Vamsdoď

Na vědomi:

Obdrží:
Ivan Bárta, Lesní č.p. 2959,40:' 4.t Varnsdorf
Město Vamsdorf, nám. E. Beneše 4 70, 4O7 47 Varnsdorf

Dotčený orgán:
P-olici-e České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územníodbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:a64ai6n

síd|o: Lidické náměstí č.p. g/8g9,40) 79 Ústí nad Labem I

o§tatní:
Technické služby města Varnsdor{ s.r.o., IDDS: zaj6jey
_ sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277,407 47 Varnsdorř

vlastní

Na základě tohoto podnětu Měst_ský Úřad vamsdorf, osMI - oddětení dopravy a silničního hospodářství,jako PřísluŠný sPrávní Úřad ve věcéch.stanove" i .L""i ip.""y plovozu na pozemních komunikacích _ nasilnicích IL a lIL třídY, rlístní komunikaci a uer.Jnc pii.iupn'e ile.Ioue komunikaci, po vlastním uváženízahájil správní řízení a wstaviI protovsouladu.j riz, oa'.,. ),,zákona č.50012004 Sb., správní řád, dle§ 77, odst, 5,zákona o. joinobo su., o pr"*il;;.ň;niJn tomunit aci"h a o změnlch některychzákonů (zákon o silničním provozu), ve zn8ní pozdějšícr-' pi.J|i.,i, t""t" 
"a".'r-' "p"rĚri.ň"""l p"*',r.

Návrh stanovení místní Únraw provozu na pozemních komunikacích - na stávajícím parkovišti místníkomunikace ul, Lesní e pi.zlsl-v k.ri. va.nsáo.r uýt ; r;;I;;'." zněnim § 77 odsí.2) a 3) zákona osilničním provozu projednán s o1i9|yslÝ1 dotčenýá 9r;á*;ir". Dopravním inspektorátem Územníhoodboru Děčín Policie ČR, Kra.|iké rediielstvr p"rli,i. Úi."řlilo nale, jez rá".h;;;;;;;;í';i.ř,,ooruu,provozu odsouhlasil dne 5.3.20]9 pod čj. KRPU-45 216-1lČJ-2019-040206.

Poučení
Vlastníci nemovitostÍ. jejichž práva. povinnosri nebo zájmy souvisejíci s výkonem vlastnického právamohou blh oPatiením obecné oovahy přiIno doreeni.,orláu'poJrr plsemné odůvodnéné námitky. ostatníosoby, jejichž práva. povinnosri neúo zájmy il;; ;)ňffi1. mohou uplatnit písemné připominkyv termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souIadu s ustanovením § 772 a 173 Zákona ě.500/2004 Sb., správní řád, je tento návrh opatřeniobecné povahy qvěšen na dobu 15 dnů.
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