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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obccné povahy

Městský Úřad Varrrsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářstvi, jako příslLršný spr.ávní úřacl
ve věcech stanovení místní Írpravy provozu na pozenrních komLrnikacích - na silnicích l|. a IIl. tříciy,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komLrnikaci dle ustanovelrí § l24 odst, ó zákona č.
36112000 Sb., o provozu na pozemnícll konlunikacích a o znrěnáclr některých zákonů, ve znční
PozdějŠÍch předpisů (dáIe jerr ,.zákorl o silničním provozu"). porlle -S 77 odst. 1 písnr. c) téhož zákona a l,
souladu s usta]]ovením zákona č. 500/2004 Sb.. spr,ávni řád. ve znění pozdějších přeclpisů (dálc .jen
,,spt,ávní řád")

zveřejňujc záměr na stanov€ní místní úpravy provozu na pozemních ktlmunikacich, spočívajíci v
posunutí a vyznačení svislého dopravního značení:

- |Z4a ,,Obec"
- IZ4b,,Konec obce"
- 2x B2Oa,,Ncjvyšší clovolcná rychlost 70km/h"

v lokalitě: na silnici č.II]265, ul. Čsl. mládcže na katastru obcc Varnstlorf, viz situační plánek
s vyznačeným umístěním navrhovanóho dopravního značení.

termín: do 45 dnŮ od nabytí účinnosti Opatřcní obccné povahy

Výrobu, osazení či Úpravu stávajícího dopI,avního značení na silnici č. II/265 bude za.jišt'ovat Správa a
údržba silnic Usteckého klaie, p.o, Děčin.

Rozměry, provederrí a osazení předrnětného dopravního zrračení bude v souladu s VyhIáškoLI č.29412015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních konlunikacíclr, vsouladLt sčSN pN l2899_] a
dále v souladu s technickýrni podminkani Tp 65 - zásady pro dopravní značení rra pozenních
kornunikacích v aktLtálnirn znóni, 

otlůvotlnční:

Městský Úřad Varnsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech Stanovení místrrí Úpfavy provozu I]a pozemních komurrikacíclr - na silnicích Ú. a Ilt. trioy.
míýní komunikaci a veřejně přístLrpné účelové komLrnikaci. obdÉel návrh Správy a údržby silnic
Usteckého kraje, příspěvková organizace. lČ:000808]7, Krokrlva l;l39ll6. +os řll Ďee in. předloženoLr
situací s konkrétnírn vyznačenim předlnětného dopravního značení určeného k posLtnuti a novémrt
osazenÍ, ČÍnŽ bYl dán podnět na osazení dopravnílro zslaéeú IZ4a..Obec", lZ4b .,Konec obce" a 2x B2Oa
,,NejvYŠŠÍ dovolená rychlost" 70krn/h, kde dojdc zvýšení bezpečnosti provoztl lla silnici č. II/265 v obci
VarnsdoI,f,

Na základě tohoto podnětu Městský úřad Varnsdorf, OSMl odclčlení dopravy a silničního hospodářslví.
jako PřísluŠný spr'ávní ťrřad ve věceclr stal]ovení nlistni ťrpravv provozll lra pozemních konrLtnikacích - na



Č.;, vuvlr l28675/20l 9BorSa

Ing. Jaroslav Belánek, v.r.
vedoucí odboru správy rnajetku a investic

Příloha - návrh stanovení místní ťtpravy provoztt

sLr,2

silnicích IL a IIL třídY, místní komunikaci a veřejně přisnrpné ťrčelové kornunikaci, po vlastním uváženízahájil sPrávrrí řízení a vystaviJ protovsouladur5liz,oart. l, z-ákona č. 500l200i,i Š L., ,p,t",,,i raa, ar.
§ 77, odst, 5, zákona Č,36l12000.Sb., o prouo.,ina po..,r,ních konlunikacích a o znrolt'rictl',retterychzákonů (zákon o siIničnírn provozu), ve zn8ní pozdějších předpisů, tento návrl] 

"p"rr."i "ú".rl i"*rry.
Návrh stano_vení místrrí Úpravy plovozu na pozemních komunikacíclr _ silnicc č. 111265 bylv souIadu sezněníln § 77 odst,2) a 3) zákona,o silničnírn provozu projednán spřísIušnýn aoi.""1r,rr'o,gá;",rl.,r".DoPravnÍIn insPektorátenr Úzenrního odborLl Ďěčín poli.Ě čn, Kiajské řectilelstvi iotic ie-ů stectel okraje,.iež návrlr stanovení místní úpravy provozu odsoulrlasit Jne zs.;.zolq p"a e;. ťneÚ-loó',J)rcl2019-040206.

Poučcní
Vlastníci 

, 

nemovitostÍ, jejichŽ práva, povinnosti nebo zájnry souvise.jící s výkonenl vlastnického práva

::P, :Jl"i!r::l]: :|,.:1l-: !:rlr,y 
přímo dotčeni, molroLrl;odat písernné odLivodnenJ na,ritt y, o.tut,,losoDy. JeJlcllZ prava, povinnosti nebo-zájmy mohou být dotčeny, l).]ol]ou rrplatlit písemné připomínkyv tennínu do 30 dnů ode dne zveřejněn í.

V souladu s ustanovením § l72 a 173 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je tcnto návrh opatřeníobecné povahy vyvěšen na dobu 15 tlnů.

otisk úředn ího razítka

Na úřední desce vyvěšeno dne; .J.0..0$...?!.Í3,... sejmuto tlne;
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sajmttlítlznŮntení.

Na úřední desce vwěsi:
MěU Varnsdorf - ORG, Nárn. E. Beneše č.p. 410,407 47 Varnsdorf

Na vědomí:

Obdrží:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, IDDS: 6hevxje

síd|o: Krokova č.p. 3 l , 405 0l Děčírr l

Dotčený orgá n;
Policie Česke republiky.KRP Ústeckóho kraje. Úzernrrt odhor Dóčin. Doprar ní iI!5pcklo[ál. lDDS:a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 9l89g,401 79 Ústí nad Labem I

ostatní:
vlastní
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