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vBŘB"lxÁ vyHLÁšKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad varnsdorf, osMI - oddělení dopravy a silničního hospodáiství, jako příslušný správní úřadve věcech stanovení místní úpravy p.ouoru nu pár"rni"t,' to,nuriá;; -'#';ň'til;'ii.: IIL třídy,místní komunikaci a veřeině přísiupné úč.l"ué' k;;;;lku.i dl. urrunou"ní § l24 odst. 6 zákona č,36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacich a o změnách některy;ch zákonů, ve zněniPozdějŠÍch PředPisŮ (dále jen .,zákonrc silnie"i," pro""."::';, podle § 77 odst, J písm. c) téhož zákona a v

]!J]ill,i#li"""ením 
zákona č,500/2004 Sb,, sptávni',ia, 

".',"e"i-po,aJi,j.r, J,iiprín (dálejen

zveřejňuie záměr na stanoveni místní úpraly přovozu na pozemních komunikacích, spočívající vosazení svislého dopravního znač.oí 
" 

nodo.ouného aop.unoit o ,nuč;;; 
"'--"*""" "u"

- svislá doPravní znaěka IP. 
.12 ,,_V,yhrazené parkoviště" sdodatkovou tabulkou El3 s registračníznačkou oprávněn ého vozidla ,,lÚl lSW" )

- vodorovné dopravníznačeníVlOe,,Vyhrazenéparkoviště''
v lokalitě: na stávajicím parkovišti místní komunikac e u|..Západní na p.p.č.2919/31u č.p.28l6 veVarnsdorfu, viz situačni plánek s vyznačeným 

"*r.i!"i- ""*rr"vaného 
dopravního značení.

termín: do 45 dnů od nabyti účinnosti Opatření obecné povahy

Výrobu a osazení doPravního znaČení na místní komunikaci bude zajišt,ovat správce komunikace tj. Tsms.r.o. Vamsdor1, a to na náklady žadatele.
Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značeni bude v souladu s Vyhláškou č.294120l5Sb,, kterou se Provádéii oravijla provozu 

". ůr;.;i;h k;;unikacích, v souladu s čsN sN 12899_1 adále v souladu s techniiky,ni podmínkami rP OS - Ža.rjr.o,nuni.u.i"ň u;krái;;;;;í. y pro dopravní značení na pozemních

odůvodnění:

Městský Úřad varnsdorf, osMI - oddělení dopravy a silničního hospodářsfuí, jako příslušný správní úřadve věcech stanoveni místní úoravy provozu na pozemních komunikacich na siinicích rr.-i irr, ,riay.místní komunikaci a veřeině nřisiupne úeelore'kom'""itr.i.""uarr.r ane 8,2.20lq návrh pani LidijeRep_iny. 
.nar I7.5.195J. Žapaáni e,p. 28l6. 4O7 +i Vr.".a",

spočivajíci v osazení svislé doprar ni značky č IP ,, , rioiái,,}?,;:":#::i,oil;lil;#Ji;il"i;:;Ti;
s registrační značkou oorávněriého vozidIa..lus +ss+|.í vi o.'..vyr,ru^né parkovišté..na parkovišri uI.Západní u č,p,28I6 ve Varnsdorfu. Důvodem k. ,tunou.n i'n,lrtn í úpravy provozu je zajistit vyhrazeneParkovaci lnísto Pro konkrétni osobu. která bydlí v blízkosii prrl""ilie, Í.rÍ".r., 

"or, 
{,o-iiil'rJ; 

" o*.města Varnsdorlna srém ]0, zasedání dne n)jOlS.""-"'"'"
Na základě tohoto podnětu Městský Úřad Varnsdorí. oSMl - odděleníclopravy a silničniho hospodářství,jako příslušný správní úřad ve věcéch stanovení ,;í;Ň1;;"";;;"vozu na pozemních kornunikacich

17 | tJ 03,ť,,
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silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, po vlastním uvážení
zahájil sPrávní řízení a vystavil proto v souladu s § 172, odit. l, zákona ě. 50012004 Šb., správní řád, dle
§ 77, odst. 5, zákona Č. 36l12000.Sb., o provozu na pozemních komunikacích u o ,rěná"h některych
zákonŮ (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tento návrh opatření obecnJ povahy,
Návrh stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacích - na stávajícím parkovišti místní
komunikace ul. Západni u č.p.28l 6 v k.ú. Vamsdorf byl v souladu se zněním § 7i odst. 2) a 3j zákona o
silničním provozu q."J§!"il s pŤíslušným dotčeným orgánem. tzn. Dopravnim inspektoráiem Ú;;;lh;
odboru DěČÍn Policie CR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, jež návrh stanovení místní úpravy
provozu odsouhlasil dne 5.3.2019 pod čj. KRPU-45 216-1/ČJ-2019-040206,

Poučení
Vlastníci 

_nemovitostÍ, 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva

mohou b;lt oPatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou byl doičeny,'mohou uplatnit písemné připomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souladu s ustanovením § l72 a 173 Zákona č.500/2004 Sb,, správni řád, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu l5 dnů.

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

Příloha - návrh stanovení místní úpravy provozu

Na úřední desce vyvěšeno dne: ...0.9,..Í]i,.,?!]lq.., sejmuto dne:
Razílko a podpis orgánu, ktery potvrzuje vylěšení a sejmulí oznámeni.

Na úřední desce l.wěsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 41O, 401 47 Varnsdorf

Na vědomi:

Obdrží:
Lidija Repina, Západní č.p.2816,407 47 Varnsdorf
Město Vamsdorf, nám. E. Beneše 470. 407 47 Y arnsdorť

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

sídlo: Lidické náměstí č.p. 9/899,40l79 Ústí nad Labem l

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

sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277, 401 47 Varnsdórř 
-

vlastní


