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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI oddělení dopravy a silničního hospodářstv i, .jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní Úpravy provozu na pozemních korrrunikacich - na siInicích II. a llI. třídy,
místní komunikaci a veřejně přístupné írčelové kornunikaci ve správním obvodu Městského úřadu
Varnsdorf příslušný podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.361lz000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některil,ch zákoriů, ve znění pozdějších předpisů (dáIe jen ,,zákon Ó silničnínr
Provozu"), podle § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s ustal]ovením § )72 zákona č.500/20l4
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen..správní řád'')

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívajicí v

umistění dopravního značení:
- svislá doPravní znaČka IP 12 ,,Yyhrazené porkol,iště" s dodatkovou tabLrlkou E]3 s registrační

značkou oprávněného vozidla ,DCL 7 4-87" a
vodorovné dopravni značení č. Y lDe,, Vyhrazené parknišlě.'

v lokalitě: na parkoviŠti v ul. Západní p.p.č.269lll30 u zadního vchotlu č.p.2735 v obci Varnstlorf.

Termin: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatřcní obecné povahy
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dncm po dni vyvěšení veřejné rlhlášky.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

l. Provedení a umístění dopravního značení musí by1 v souIadu s vyhláškou ě. 30/200l Sb., kter.ou se
Provádějí Pravidla Provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozr: na pozemních

_ komunikacích, ve znění pozdějších předpisťr, a dle příslušných platných technických norem.2. Svislá stálá dopravní značka bude instalována na pozinkované truúce ukotvená do betonové patky
sfólií třjdy 2 vreflexní Úpravě s životností l0 let a za dodržerí průjezdního a prťrchozího profilLr
pozemní komunikace, dle TP 65.

3. Osazení doPravního znaČení vČetně označení vodorovnélro dopravního značení zajistí majetkový
správce místní komunikace tj. Technické služby rněsta Varnsdorf, s.r.o., Sv, Čecha e,p. 127]. 407 41
Varnsdorf,

4. Žadatel vplném rozsahu odpovídá za spfávnost a údržbu Dz dle stanovených podminek a to po
celou dobu platnosti rozhodnrrtí silničního správního úřadLr,

5. Z dŮvodu zajiŠtění bezpečnosti silničního provozu nrůže správní orgán stanovit dopravní znaóeni,
případně stanovené dopravní značení změrrit.
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odůvodnění

Navrhovatel paní Maňa Svobodová, nar. 6.8.1946, b5nem Západri č.p.2735,407 47 Varnsdorf, podala
návrh na ,,Stanovení místní úpravy provozu" spočívající v osazení nového dopravního značerrí na
ParkoviŠti v Ltl. Západní u zadního vchodu pane|ovélro donru č,p,2735 v k.ú, Varirsclorf, Důvoderll kc
stanovení místní Úpravy provozrr je zajištění vyhlazerrélro parkovacíIro Inísta pro vozidIo s regislračrrí
značkott DCL 74-8'I.

SPrávní orgán stanovil místní úpravu provozu podIe § 77 odst. l pism. c) zákona o silničnírn p1ovozu na
základě Žárlosíí a souhlasu vlastníka pozemní kornunikace a souhlasu příslušného dotčenJho orgánu
Policie České r,epubliky, Krajského řeáite]ství policie Ústeckého kraje, úzernní odbor Děěírr, Dopravní
inspektorát Děčín pod čj.KRPU-452l6_ 1|CJ-2O]9-040206 ze dne 5.3.20l9,

Toto předmětné oznáInení o návrhu opatření obecné povalry bylo lorrnou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
Úředních deskách příslušných úřadů pod správním řádenr předepsanou dobu l5-ti dnů (iozhorlnýnl
termínem vYvěŠení z hlediska řádného doručení předmětnélro návrhu opatřeni obecné povahy byl termín
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf - vyvěšeno 08.03.20l9, se.llnuio zs,b:.)olo;, r
návrhu opatření obecné povahy rrebyly v zákonné lhůtě 30-ti dnů uplatněny žádné připomínky nebo
námitky.

Vsouladus§173,odst. l správního řátlu a podlc § 77 odst. I písm. c) zákona o silničním provozu
§e proto dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacích - na
parkovišti v ul. Západní u zadního vchodu č.p.2735 v k.ú. Varnstlorf spočívající v umístční
dopravního značení dIe výše uvedené specifikace.

Poučcní

Proti 1omJto stanovení místní úpravy provoztt vydaného opati,ením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ I73 odsí.2 správnílro řádu).
opatření obecné povahy nab;/vá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšeníveřejné vyhlášky.

Ing. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí odboru správy majetku a investic otisk úředního r.azítka

Příloha: Situační plánek s vyznačenírn předmětné Iokality

Toto oznáInení musí by't vyvěšeno po dobu J5ti dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorí,a tóž
způsobem umožňujícíIrr dálkový přísrup, na internetových strárrkách,

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne:
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Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejntulí oznánteni.

Obdrží:
MaIta Svobodová, Západní č.p.2135,407 47 Varnsdorf
Město Varnsdorf, Nárn. E. Beneše č.p.410,407 47 Varnsdorf
DO:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Úzernni odbor Dečín, Dopravní inspektorát. lDDS:
a64ai6n
ostatn í:

Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., Sv, Čecha č.p, 1277 , 40'7 47 Varnsdorl ]

vlastní
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