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vpŘBrnÁ vyHLÁšKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad VarnsdorÍ'. OSMI - oddělení dopravy a siIničního hospodářství. jako příslLršný sprál,ní úřacl
ve. věcech stanoveni místní ÚpI'avy provozu na pozcnlních komLrnikacích - ňa siirricích ň, o rrl, ,iiay.mísírí ]<omunikaci a veřejně přísfupné účelovó komunikaci dle ustanovellí § ]24 odst. 6 zákona č,
36112000 Sb., o pt,ovoztl na pozemních konunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
PozdějŠÍclr PředPisů (dálejen,,zákon o si|ničním provoztt"), potlIc § 77 odst. l píŠrn..1iJt1oz'ratonu o u
souladu s ustanovením zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozd3;sich pr.dpirů 1aat. .1"n,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozcnrních |<onrunikacích, spočívající
vyznačení svisIóho dopravního značení:

- IZ4a ,,Obec.'
- IZ4b,,Konec obce''

v lokalitě: na místní komunikaci uI. Děčínská v obci varnsdorf, viz situační pIánck
s vyznačeným umístěním navrhovaného dopravního značení.

tennín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatřcní obccné povahy

Výrobu, osazeníČi Úpravu stávajícilro doplavnílro značetrí buc]e Zajišt'ovat prostřed n ictv ínl odborné firrly
na své náklady navlhovatel.

RozIněry, provedení a osazení předmětného dopravnilro značení bude v souladu s VyhláškoLr č.294/2015
Sb,, kterou se Provádějí pravidla provozu na pozetnních kotntlrrikacích, v souladu. čsN t tt tztq9_t udále v.souladu s technickýrni podmínkanri Tp 65 - zásady pro dopravní značení na pozcnních
komunikac ich v aktuálníln zltětti,

odůvodnění:

Obdr'Žení Žádosti Města Vanlsdorf, Nánr. E, Beneše č.p.470,107 47 Var.nsdorf. poc1ložené výkrcscnl byldán Podnět na vyznačetlí infblnrativní dopravní .r,ruéky IZ4u..obec,,a l24b..Konec obce..na mistní
komunikaci v ul, Děčínská v obci varnsdolt
Na základě tohoto Podnětu Městský úřad Varnsdorf, OSMI odděleni dopravy a silničního hospoclářstvi.jako PřísiuŠný sPrávní Úřad ve věcech stanovení rnístní úpravy provozu na pozemních kornunikaciclr - nasilnicích II a Ill. třídY, místní komunikaci a veřejně přísiLrprř účclové kornunikaci. po vIastllírrr'Lrvázeni
zahájil Ýrávní řízení a vystaviI protcl v souladLl s § ]72. odsl. l. zákona č, 500/200,1 Šb,. správní řátl. dIe
§ 77, odst, 5, zákona Č. 36l12000 Sb., o provoztt lla pozenrniclr kotnunikacíclr a o zrněrriich některých
zákonŮ (zákon o silničnírn provozu), ve znění pozdějšíih předpisti, tento návrh opatřeníobecrrJ povahy.

(v lr a1.



Č,,1, vuv,l l 28578/20l 9Borsa slr,2

Návrh stanovení rrrístní úpravy provozu na pozemních komr.rrrikacích - na místní konrunikaci LrI.

DěČÍnská v k.ír, Varnsdorf byl v sor.rladu se zněním § 77 odst, 2) a 3) zákona o silničnítrr provozu
Projednán s příslušným dotčenýrn orgánem. tzn. Dopravttím inspektorálem Úzernniho odborLr Děčín
Policie CR. Krajské řediteIstvi po|icie Usteckélro kraje, jež návrh stanovení místní útpravy provoztt
odsouhlasil dne 5.4.20l9 pod čj. KRPU-66 364-1lCJ-20)9-040206.

Poučení
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájrny souvisejicí s výkonem vlastnického práva
mohou b}ft opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písernné odůvodněné nánritky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou b},t dotčeny, rnohou uplamit písemné připonrínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejněni,

V souladu s ustanovenim § l72 a l73 Zíkona č.50012004 Sb., správní řád, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu 15 dnů,

Ing. Jaroslav Berátrek, v.r.
vedoucí odborr: správy majetku a investic

otisk úředního razítka

Příloha - návrh stanovení místní úpravy provozu

Naúřednídesce vyvěšeno dne: ....],l..li..i9il, sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, klerý poNrzuje vyllěšení a sejmutí tlzncinuni.

Na úřední desce vwěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, NáIn. E. Beneše ě.p. 410, 407 47 Varnsdoď

Na vědomí:

Navrhovatel:
Město Varnsdoď, Nám. E. Beneše č .p, 410, 407 47 Varnsdorf

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

sídlo: Lidické náměstí č.p. 91899,40) 79 Ústí nad Labern ]

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

sídlo: Sv. Cecha č.p. 1277 ,407 47 Varnsdorf
vlastní

@r.,o.
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