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VEREJNA VYHLASKA
Oznámení o návrhu opatřcní obecné povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMl oddělení doplavy a silničního hospodářstv i, j ako přislLršný správní úřad
ve věceclr stanovení nrístrrí úpravy provozu na pozenrníclr konlunikacích - na siInicíclr II. a lIl. třídy,
místní komunikaci a veřejrrě přístupné účelové komunikaci dle r:stanoveIlí § J24 odst. 6 zákona č,

36112000 Sb., o provozu na pozemníclr komrrnikacích a o změnách některých zákonů, ve znční
pozdějších předpisů (dáIejen,,zákon o silrričnínt provozu"). podle § 77 odst. l písrn. c) tóhož zákona a v
souladu s ustal]ovenim zákona č, 500/2004 Sb.. správní řád, ve zněrTí pozdějších předpisů (dále jen

,,správni řád")

neřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozcmních komunikacích, spočívající
vyznačení svislého dopravního značení:

- 1x IP l3b ,,Parkoviště s parkovacím kotoučem" s ttodatkovou tabulk<_ru E8e ,,Úsek
platno§ti'í

v lokalitě: na stávajícím parkovišti před budovou Mčstskóho úřadu Varnsdorf na místní
komunikaci ul. nám. E, Bcneše v obci Varnsdorf, viz situační plánek s vyznačeným umístěním
navrhovaného dopravního značení.

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatřcní obecné povahy

Výr,obu, osazení či úpravLr stáva.iícího dopravnílro značellí bude za.jišt'ovat prostř,ednictvírn odborrré firrny
na své náklady navrlrovatel,

Roztněry, provedení a osazení předrnětnélro dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou ě.29412015
Sb,, kterorr se provádějí pravidla provoztt na pozenrních komunikacich, v souladu s ČSt.t EN l289L)-1 a
dále v souladu s technickýlni podmínkami TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozetnnicll
komun ikac ich v aktuá ln íI!l zIlěn i.

odůvodnění:

Obdržení žádosti Města Varnsdorf, nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdol,f, podložené výkr-esenr, byl
dán podnět na označení stávajícího parkoviště před budovou MěÚ Varnsdorf v Ltl. nánl.E, BeneSe v obci
Varnsdorf svislýrrr dopravním zlračením lP l]b ..Parkoviště s parkovacínl kotoučenr" s dodatkovotl
tabulkorr E8e ,,Usek platnosti",

Na základě tohoto podnětu Městský úřad Varrrsdolf, OSMI odděIení dopravy a siIničniho hospodářství.
jako příslušný správni ílřad ve věcech stanovení místní írpravy provozu na pozemních komunikacích - rra
silnicích II. a IIL třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, po vlastníln uvážení
zahájil správní řízení a vyslavil proto v souladu s § l72, odst, l, zákona č. 500/2004 Sb,. správrlí řád, clle

(ii licl.
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§ 77, odst, 5, zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozenrníclr komunikacíclr a o zněnáclr některých
zákonŮ (zákon o silničníIn provozu), ve znění pozdějších předpisťr, tento návrh opatřeníobecné povahy.

Návrh stanovení místní úpravy pl,ovozu na pozemních komunikacích - na stáva.jícím parkovišti v ul. nánr.
E. BeneŠe v obci Varnsdorf byi v sor"rladLr se zněníIn § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničnírn pr-ovtlzu
projednárr s příslušnýrrr dotčeným orgánern, tzn. Dopravním inspektorátetn Úzernniho odboru Děčín
Policie ČR, Krajské ředitelství policie ÚsteckéIro kraje, jež návrh stanovení mistní ítpravy pr-ovozu
odsouhIasil dne 2,4,2Ol9 pod č.i. KRPU-63 854-1lČJ-20l9-040206,

Návrh na zněnu D]ístní úpravy provozu na stávajícím parkovišti na místní kornunikaci ul. rrárn. E. Beneše
v obci Varnsdorf spočívající vyznačení svislého dopravního značení dIe shora uvedené speciíikace.
DŮvodem k vyznačeni svislého dopravního zrračeníje změna režirnu parkování s tinr, že bude umožněno
parkování vozid|a po dobu dvou hodin s použitím parkovacího kotouče.

Poučení
Vlastrríci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souvisejicí s výkonem vlastnickélro práva
mohorr být opatřením obecné povahy příIno dotčeni, mohou podat písernné odťrvodněné nánritky, ostanrí
osoby, jejichž práva, povirrnosti nebo zájmy rnohou být dotčeny, rnohou uplatnit píserrrné připomínky
v terminu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souladu s ustanovením § 172 a l73 Zákona č.500/2004 Sb., správní řátl, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu l5 dnů.

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

otisk ťrředn ího razítka

Příloha návrh stanovení místníúpravy provozu

Na úřední desce vyvěšeno dne: .....].!..l1'...i!]l. se.j muto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšeni a sejntulí oznánruni.

Na úřední desce wvěsi:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E,. Beneše č,p, 470, 4O7 41 Valrrsdorf

Na vědomí:

Navrhovatel:
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č ,p. 470, 401 47 VaI.nsdorf

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 Labeln l

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

sídlo: Sv, Cecha č.p. 1271,407 47 Varnsdorf
vlastní
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