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vBŘB"tNÁ vyHLÁšKA
OPATŘENÍ OBECNE POVAHY

Městský Úřad Varnsdorf, OSMl oddělení dopravy a si]ničniho lrospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech Stanovení lTistní ťlpravy pfovozu na pozemních komunikacích _ na siinicích iI. o IIt, ti.i,]y.
rnístní komunikaci a veřejrrě přishrpnó ťrčelové kornunikaci vc správnim obvoclLr Mčstskélro úřadu
Varnsdorť přísluŠrrý podle ustanovení § ]24 odst. 6 zákona č, ]6]/2000 Sb.. o provozrr na pozemních
komrrnikacích a o změnách některých zákonLi, ve znění pozdčjších předpisů (dáie jen ,.zákon á siIničninl
Provozu"), PodIe § 77 odst, 1 písm, c) téhož zákona a v souIadu s Llstal]ovení]n § l72 zákona č.500/201.1
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád'')

stanovuje místní úpravu provozu na pozcmních komunikacích, spočíva,jící v

umístění dopravního značení:
- svislá dopravní zlračka IP 12 ,,Vyhrazené parkovišlě" s doclatkovou tabu]koLr E]3 srecistrační

značkou oprávněIlého vozidla ,,7U9 ,l584" a
- vodorovné dopravní značerrí č.YlDe ,,Vyhrctzené rytrkoviště''

v lokalitě: na parkovišti v ul. Západní p.p.č.29l9l3l u č.p.2til6 v obci Varnstlori

Termín: ncjpozději do,15 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy
Toto opatření obccné povahy nabývá účinnosti patnáctým dncm po dni vyvěšení veřejnó ryhlášky.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu;

l, Provederrí a umístění dopmvního značerlí nlusí být v soulaclLr s v;,hláškoLr č, ]0/200l Sb,. kter.oLr sc
Provádějí Pravidla Provozu na pozemníclr konrunikacích a úprava a řízerrí provozu na pozemnich

_ komunikacích, ve znětrí pozdějších předpisů, a dle příslLršných platných technických norenr,2, Svislá stálá doplavní značka bude instalována na pozinkované trubce ukotvená do betonové patky
sfólií třídY 2 v reflexní úpravě s životnosti l0 let a za dodržení průjezclního a průclrozího proíilu
pozemní komunikace, dle TP 65,

3, osazení dopravnílro ZnaČení včetl]ě označení voclorovnélro dopravního značení za.jislí nrajetkový
správce rnístní komunikace tj. Technické slrržby rněsta Varnstlorf. s.r.o.. Sv, Čecha č.p. l211. 101 47
Varnsdorf,

4. Žadatel v Plném I'ozsahu odpovídá za správnost a ťrdržbLr DZ dlc stanovených podrnínek a to po
celou dobu platnosti rozhodnutí silničního správního úřadu.

5, Z dŮvodu Zajištění bezpečnosti silničního provozu rlriže správní orgán stanovit dopr.avní značeni.
případně stanoveIlé dopravní značení změnit,
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čj. MUVA l25l64120] 9BorSa stl., 2

odůvodnění

Navrliovatel paní Lidija Repina, nar. 1'1,5.1953, bYem Západní č,p.28J6, 401 47 Y arrlsdorf, podala
návrh na ,,Stanovení místní úpravy provozu" spočívající vosazení nového dopravního značení na
ParkoviŠti uul. Západní u č.p.28l6 v k.ú. Varnsdorf. Důvodem ke stanovení místní úpravy pr.ovozu je
zajištění vylrrazenélro palkovacího místa pro vozidlo s registr.ační zl"laěkou 1U9 4584.

SPrávní orgán stanovil místlrí úpravu provozu podle § 77 odst. l písnr. c) zákona o si]ničním provozu na
základě Žádosti a souhlasu vlastníka pozemní komLrnikace a souhlasu příslušného dotěenJho or.gánu
Policie České republiky, Krajského řeáite_lství policie Ústeckého kraje, ízemní odbor Děčin" Dopravni
inspektorát Děčín pod č. i.KRPU-45216-1lČJ-20t9-040206 ze dne 5.3.2019.

Toto předmětné Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo í-ormou veřejrré vyhlášky vyvčšeno na
Úředních deskách příslušných úřadů pod správnínr řádenl předepsanou dobu l5-ti dnri (rozhodnýrn
termínem vyvěŠení z hlediska řádného doI,učení předmětrrého návrhu opatřeni obecné povahy byl termin
vy,llěšení na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf - vyvěšeno 08,03.20l9, sejmuto 25.03,20J9). K
návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 3O-ti dnů uplatněny žádné připomínky nebo
námitky,

Vsouladu s § 173, odst. l správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacícb - na
ParkoviŠti v ul. Západní u Č.p.2816 v k.ú. Varnsdorf spočívající v umístění dopravního značení dle
výše uvedené specifi kace.

Poučení

proti 1omlto stanovení místní úplavy provozu vydaného opatřením obccné povahy nelze podat opravnÝ
prostředek (§ l73 odst, 2 správního řádu).
opatření obecrré povahy nabývá účinrrosti patnáctýln dnern po dni vyvěšeniveřejné vyhlášky.

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

Příloha: Situační plánek s vyznačením předmětné lokality

otisk úředního razítka

Toto oznámení musí b}t vyvěšeno po dobu 15ti dnťl na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf a též
způsobem umožňLrjícím dálkový přístLrp, na internetových stránkách,
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Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje 1,lll,ěšcní u sejnttlí o:ncintni.

Obdrží:
Lidija Repina, Západní č.p.2816,407 47 Varnsdorf
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf
DO:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Úzernníodbor Dečín, DopI.avní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
ostatní:
Teclrnické služby města Varnsdorf, s.r.o., Sv. Čecha č.p. lZ77 , 407 47 Varnsclorf l
vlastní
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