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odůvodnční
Městský Úřad Varnsdorl, oSMI - orldČIenÍ doplavy, a silničniho h os pocl:iřsrl,í. .ja kcl přislušrlÝ sprziVní úřaclve věcech stanovení IIÍStllí Úpl'avy provozu |lzt pozcnlních konuniliacíclt ia siŮlicích Ú, n ttl. liiay.mistní k_omunikaci a veřejně lris|Lrn^I91:9tao_ve kórnunikaci, obciržel dne 8.4, 20]9 návrů Správ_v'a úclržbysilnic, příspěvková orgarizace,IČ: 00080837, l(rokova ]43'9l]6,405 0] Dččín, ohledně polLrnLItí svisléhodopravlrílro .'ačení lZ4a,.obec", lZ4b ,,Konec obce" a umistční B2Oa ..Nejvyšší dovolcná ryclrlost7okm/lr" na silnici Il třídY č.111265, Lrl, Čsl. nrIácleže Ila katastru obce Varnsdorl', Návrh byl oclsoLIhlascn

@ j1-o í

VEI1BJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ oI}ECNII POVAIlY

Městský Úřad Val'nsdor'Í', OSMI oclclčlcní dopravv a si]ničniho hospoclzi řstr,í .jako přísIušnÝ spr.;ivní ťtřaclve věcech stanovcní nrístní úpravy provozu na pozcnrních komunikacích - na silnicich ll. a l]I. třic]v.
1istttí I_<o1r,rnjklci a veřejnč přístrrpné účelové ]<onrLrnikaci příslLIšný podi" urtanouení § Ď; "jri.6záko.na Č,36112000 Sb., o Plovozu na pozcnlních komLrnikacíci a o znrěnách některých zákonů, ve znění
PozdějŠÍch PředPisLi (dáJe jctt ,,zákon o ďIničrríIn provoztt"), poclIc § 77 orlst. ] písr'rr. 

"1 
,cr,,,)'retono nvsoLtladusttstanovenítrr§l72zákonač.500/20l4.Sb.,sp.livni řricl, vezneni pozai.lslcl,l p'lJpi.,ii,raI"l.,.

,,správní řád")

stanovujc místní úpravu provozu na pozcmních komunikacích, spočívající v posunutí:r
os aZcn l

svislóho dopravního značcní:
- IZ4a ,,Obec''
- IZ4b,,Koncc obce''
- 2x B2Oa,,Ncjvyšší tlovolená rychlost 70l<nr/h''

v lokalitě: na silnici Č.II/265, uI. Čsl. rnlárlcžc na katastru obce Varnstlorf, viz situační plánek
s lryznačeným umístčním navrhovaného c|opravního značcní.

Provedení rloPravních znaČck;. svislé stáló dopfavni značky burlou instalovárly na pozinkclvaných
trubkách ukotvených do betonovó patky s íólií tříáy 2 v leflexní ťlplavě s život,]oslí l0 let a za dodržcníprťrjezdního a průchozího profiIu pozemníkonrunikace, clie TP 65,

Termín: ncjpozdčji do 45 dnů orl nabylí účinnosti 1ohoto Opalř.cní obccnó povalry
Toto opatření obccné povahy nabývá ÚČinnosti patnrictýnr tlncnr po tlni r,l.včšení vcřejnó r^vhl:iškv.

výrobl a osazení dopravního značení bLrdc zajišt'oval na svó náklarly Mčsto valnsclorf. a to vsesprávcem pozertrrích kolnunikací tj Splávý a íldržby silnic ustcckcho k,"j;.;.;.";;;;";
Realizace bude plovedena až po nab},tí ričirrnosii tohoto Opatřcníobccrlé povahy.



Č,,i, vuv,l l705 l8/20l gBorsa

Ing. JaI,oslav Beránek, v I..

vedoucí odboru správy majetku a investic
.,otisk ťlředn ího razítka"

str 2

|.j]:li:i,]:r'j:i]T,o:$1n.:n.,p.o,dolrled..nad bezpečností a p|ynuJostí si]ničního provoztt, d, Krajským
IeOltelstvlln Pollcle Usteckého kraje, Uzemní odbor Děčín, Dopravní inspel<torát, HusJvo nárlěstíč.p.ll l,405 02 Děčín ze dne25.3.20J9 pod č, j.: KR['U-5694 7- l/ČJ_20l9_040206.
Toto předrnětné oznánreni o návlhu"opatřrní obecné povahy bylo fbr.moLr veřcjné vyhlášky vyvěšeno naúředních deskách příslrršných 

."i"9., p:d správním-řádeÁ piedcpsarlou dob'L, ts'-ti dnů (iozhodným
termínem vYvěŠení z hlediska řádléio donrčení předmětnélro 

'návrliu 
opatření ou""ne pouutry'ňyt t.n,invyvěšení na úřední desce Městského. ťrřadu Valrrsdorf - vyvěšeno 1ó.4.20lg, .";,-,rito )á+,žo Il1 r<návllru oPatření obecné povahy nebyly v zákonnó lhťrtě 3Ó-ri dnů Lrplatrrěny žárlrré pripo,rint y n"uo

nálrr itky.

Vsouladu s § 173, odst. 1správního řátlu a potllc § 77 odsl. l písnr. c) zákona o silničním provozu
se Proto dneŠním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacích _ na silniciII třídY Č. 111265, ul. ČsI. mlárleže na katastru obce Varnstloif, spočívající v umístění dopravního
značení či zařízcní dlc výšc uvcclenó spccifikace.

Poučcní
proti tomlto stanovení rnístní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat oplavnýprostředek (§ l73 odst. 2 správního řádrr)
opatřeníobecné povahy nabývá írčinnosti patnáctýnr dnem po dnivyvěšení veřejné vyhlášky.

PříIolra - návrh stalrovení místrrí úpravy provozr:

Toto oznámení rnusí by vyvěšeno po dobu I5ti drrů na úřcdrrí rlesce Městského úřaclu Varnsclorí.a
způsobem Lrrnožňujícínr dálkový přístup, Ila il]temctovýcl] stfánkách.

Naúřednídesce vyvěšeno dne: .. 1!'|l. l11!. sejmuto rtnc:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzty'e vyvěšenia sejtnulí ozttcintení.

Na ýřední descc vwčsi:
MěU Varnsdorf - ORG, NáIn. E, Beneše č.p. 470, 407 47 Varrrsdoď

Na vědomí:

Obdrží:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, lDDS: 6hevxie

sídlo: K1.okor a č.p, 3 | . 405 0l Děéílr I

Dotčený orgán:
Policie České republiky,KŘP Úst""kého kraje, Úzernníodbor Děčín, Dopravní inspektorát, lDDS:a64ai6n

sídlo: Lidické náIněstí č.p, 9l89g,40) 79 Ústí nad Labem l

ostatní:
vlastrrí

@r,-
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