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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad vamsdorf, osMI - oddělení dopravy a si|ničního hospodářstvi, jako příslušný správní úřadve věcech stanovení místni úpravy provozu na pozemních komunikacich _ na s;tnicictr ti. á ttl. triay.m,ístní ]<omunikaci a veřejně přístupné účelové komuniku"i'dl" ur'unou"ní § i14-;r;.' ; rákona č.36l/2000 Sb,, o Provozu na pozemních komunikacích a o změnách některych zákonů, ve zněnípozdějších předpisů (dáie jen ,za"ko:r^o^ 
:^llii9nim 

provozu"), podIe § 77 od.t. l pí;.. 
"r;Jňoj 

,atonu u usouladu s ustanovením zákona č, 50012004 sl,, spravni'rja, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpraly provozu na pozemních komunikacích, spočívajicí vosazení svislého dopravního značeoi a nodo.o"oého dopravního značeni:
- svislá doPravní znaČka IP. 

.12 ,,vyhrazené parkoviště" s dodatkovou tabuikou E13 s registračníznačkou oprávněného vozidla ,,DCL 74-87i' a

- vodorovné dopravní značení VlOe ,,Vyhrazené parkoviště.'
v lokalitě: na stávajícím parkovišti místní komunikace ul. Západní p.p.č.2692l130 u zatlníhovchodu č.P.2735 ve Varnsdorfu, viz situační plánek s vyznatenli. ,Ái.tcnim nuu.nouuneno Jop.avního

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

Výrobu a osazení dopravního znaČení na míStní komunikaci bude zajišťovat správce komunikace d. Tsms,r.o. Varnsdorf, a to na náklady žadatele.

Rozměry, provedení a osazení oředmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.2g4/20l5Sb,, kterou.se prováději prauijla p.ovozu na pozemních komunikacích, vsouladu s ČsN PN 12899-1 adále v souladu s technickýrni 
,podmínkami Ťp os žÁr^áv pro dopravní znaěeni na pozemníchkomunikacich v aktuá]nim znění' 

oounoaneni, 

"-"'

Městský Úřad Varnsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako přísIušný správní úřadve věcech stanovení mísnli úpravy plovozu na pozemních komunikacích -'n" riI"i"i"r, li."i'rrr,,riay,míslní komunikaci a veřejně přisiupné ue"rore ioru" ltu. i.' oUa.r.I dne l9.2, 20I9 návrh pani Marí)Svobodové. nar.6,8. I946. Západní č.p.2735.407 +z vrrnrao,rnu..Slanovení n.ir,n; tpruuilrouoru..
io-::i::r':' 

v osazenísvislé dopravni Zna:k} d, lP 12 , Ityhrazené parkovi.itě,. s dodatkovou tabulkou El]s reglstrační znaókou oorávněného vozidla ..DCL 74-8i- a V l0e ..Vyhrazené parkoviště.. na parkovištiul. Západní u zadního ichodu č,p.2735 ve Varnsdorlu. Důvodem l. .,r"*." i", j.i";';;*;; 
o1;""^ r.zajistit vyhrazené parkovací místo pro konkrétní *ouu, tt",.a u}ii;;I;;"i ;;i"ílÍ,J '*i"* or,'odsouhlasen v Radě města Varnsdorina svém ]0. .ur"aani arált.Z ZOlg,

f:, ,!.) 13.03,



Na základě tohoto podnětu Městský Úřad Vamsdorf, oSMl - oddělení dopravy a silničního hospodářství,jako PřísluŠný sPrávní Úřad ve věcich.stanovení místní úp.uuý p.ouoru na pozemních komunikacich _ nasilnicích IL a IIL třídY, místní komunikaci a veřejně piísiupni úeetove komuniku"i, po uru.inin-, uuaz"nizahájil Ýrávní řízení a lystavil,proto. v souladu . 5 t iz, oa.t. l, zákona č. 500/200; 'šu., ,p.a""i raa, al"§ 77, odst. 5, zákona č.36l12000.Sb., o p.ouoru- nu por",nnián komunikacích u o ,ren?"n 
'rctt..1r"r,'

zákonů (zákon o siIničním provozu), ve znEní pozdějších předpisů, tento návrh opaire"l 
"ň"."J 

p"*rry.
Návrh stanoveni mistní Úoravv provozu na pozemníclr komunikacích - na stávajícím parkovišti místníkomunikace ul, Západni é.p.zl s-s u x.t va-sao.r u}i v .outuau ." ,noni, § 77 odst, 2) a 3) zákona o
'illiČnÍT.P|9u9'Y Projednán s příslušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravním ;n.p"i.toiát", úr.rnit oodboru DěČÍn PoIicie ČR, Krajské řediielství policie Úřeckého kraje, jež náu.h ,tánovení *i.,ni ,ipruuyprovozu odsouhlasil dne 5.3.20l9 pod čj. KRPU-45 216-1lČ1-20l9-040206,

Poučení
Vlastnici nemovitostÍ. ieiichŽ práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického právamohou by opatřením obecné povah} přímo dotčeni,rn"r,." p"J"t písemné odůvodněné námitky, ostatníosoby, jejichž práva, povinnosti- nebo.zájmy rnohou by dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínkyv termínu do 30 dnů ode dne zveřejněn í.

V souladu s ustanovenim § l72 a t73 Zákona č.50012004 Sb., správní řád, je tento návrh opatřeníobecné povahy vl.věšen na dobu l5 tlnů.

č,j. MUVA 6l773120l98orsa str- 2

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

PříIoha - návrh stanovení místní úpravy provozu

Na úřední desce vyvěšeno dne: ..,!.$..'j::..?!J.1.. sejrnuto dne:Razítko a podpis orgánu, který potwzuje vytlěšení a sejmutí oznámení.

Na tiředni desce wvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ě.p. 470, 407 47 Varnsdorf

Na vědomí:

Obdrží:
Marta Svobodová. Západní č.p,2735,4O7 47 Y arnsdorf
Město Vamsdorf. nám. E, Beneše 410,407 4] Varnsdorf

Dotčený orgán:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územníodbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 9/899,40l 79 Ústí nad Labem l

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

sídlo: Sv. Čecha č.p. l27't, 40'l47 Varnsdóri 
'

vlastní
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