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VEREJNA VYHLASKA
OPATŘENiOBECNÉ POVAHY

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddčlení dopravy a silničního hospodářství..jako příslušnÝ správní írřad

ve věcech stanovení nrístní ťlpravy provozll tla pozcnlníclr konrrrnikacích rra si]nicích II. a llI. 1řidy.

místní komunikaci a veřejně přístupné ťrčelové konrLrnikaci ve správtlínT obvodLr Mčstskélro ťrřadLr

Varnsdorf příslušný podIe ustarrovení § J24 oclst. 6 zákona č. 36]/2000 Sb,, o provozLr na pozcmnich
komunikacíclr a o zrněnácl-t některých zákonťt, ve znění pozdějších předpisů (dále jerl ,.zákon o silničrlírn
pI,ovoztť'), podle § 77 odst. l písrn. c) téhož zákona a v sotlladu s ustarlovenítl § ]72 zákona č.500/20l4
Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále.jen ..splávní řád")

stanovujc místní úpravu proyozu na pozcmnich komunikacích, spočívající v

umístění dopravního značení:
- svislá dopravní značka IP 12 ,,Vyhrazené purkovišlě" s dodatkovou tabuIkou El3 s registlačni

znaěkou oprávněného vozidla..8U2 6l83" a

- vodorovnédopravníznačenič.Yl0e.,Vyhru:ené pu,kori,ště"

v |okalitě: na parkovišti v ul. Lesní na p.p.č.2937ll přcd č,p. 2959 v obci Varnsdorf.

Termín: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obccnó povahy

Toto Opatřcní obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým tlnem po tlni vyvěšcní vcřcinó vl,hlášky.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

l. Provedení a unlístěni doplavního značení rnusí blit v souladtr s vyhláškoLr č, j0l200] Sb,, kterou se

prováději pravidla provoztt na pozernních komunikacích a ítprava a ř,ízení provoztt na pozetnniclr
kornunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušnýclr platných technických norem,

2. Svislá stálá dopravní značka bude instalována na pozinkované trubce ukotverlá do betonové patky
sfólii třídy 2 v leflexrrí úpravě s životrrosti l0 let a za tjodrženi průjezdniho a prťrchozího prof'ilLr

pozemní komunikace, dle TP 65.
3. Osazení dopravrrího značení včetně označeni vodorovného dopravního značení zajistí nra.jetkový

správce místní komunikace tj. Teclrnické služby rněsta Varnsdorl', s,r.o,, Sv. Cecha č,p, )211,401 11

varnsdori
4. Žadatel vplném rozsa)ru odpovídá za splávnost a údržbu DZ dle stanovených podtnírrek a to po

celou dobu plahrosti rozhoclnutí silničního spr,ávního úřadu.

5, Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozLt tnťtže sprár,ni orgán stanovit dopravní značeni.
případně stanoverré dopravní značení zrněnit.
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odůvodnění

Navrhovatel pan lvan BáI-ta, nar.7.1.1946, bytem Lesní č.p.2959,407 47 Varnsdorl podala návrlr na
,,Stanovení místní úpravy provoztť' spočívající v osazení nového dopravního značení na parkovišti v ul.
Lesní u Č.p.2959 v k.ír. Vamsdorf, Důvodem ke staIrovení místní ílpravy provozu je za.iištění vyhrazeného
parkovacího místa pro vozidlo s registrační značkou 8U2 61 83,

Správní orgán stanovil rnístní úpravu provoztt podle § 77 odst. l písrn. c) zákona o silničníIn provozu na
základě žádosti a soulrlasu vlastníka pozemní komunikace a soulrlasu příslrršného dotčenétro orgánrt
Policie České republiky, Krajskeho ředitelství policie tJsteckóho kra.je, úzernní odbor Děčín, Dopravní
inspektorát Děčín pod čj.KRPU-452l6- |lČJ-20l9-040206 ze clne 5,3.20 ] 9.

Toto předmětné Oznámení o návrhu opatření obecné povahy byJo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
ťlředních deskách příslušných úřadťl pod správníIn řádenr předepsanou dobu l5_ti dnťr (lozhodným
termínem vyvěšení z hlediska řádného doI,učení předměnrého návrlru opatřetrí obecné povahy byl termín
vyvěšení na úřední desce Městského ťtř,adu Varnsdorf - Vyvěšcno 08,03.20]9, sejmuto 25.03,20l9). K
návrlru opatření obecné povahy nebyly v zákonné Ihťrtě 30-ti dnů Lrplatněny žádné připorrrínky nebo
nárnitky.

Vsouladus§173,odst. 1správního řádu a podle§ 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacích - na
ParkoviŠti v ul. Lesní u Č.p.2959 v k.ú. Varnsdorf spočívající v umístění dopravního značení dle
qýše uvedenó specifi kace.

Poučení

Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřeníIn obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ l73 odst. 2 správního řádr"r),

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctýn dncnl po dni vvvěšcní veřejné vyhlášky,

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

Příloha: Situační plánek s vyznačením předměhré lokality

otisk írředního razítka

Toto oznámení musí blýt vyvěšeno po dobu l5ti dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách.

Na úřední desce v y v ě š e n o dne: ......,.].P,..!.{...Z.q19

Z úřední desky s e j m u t o dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmulí oznámení.

Obdrží:
Ivan Bárta, Lesní č.p, 2959,407 47 Varnsdorí
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č .p. 470, 407 47 Varnsdorf
DO:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
ostatní:
Technické služby města VarnsdoI.f, s.r.o., Sv. Čecha č,p. lZ17 , 407 47 Varnsdorí l
Vlastní
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