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Město Varnsdor.l
Nám. E, Benešc č.p. 470
407 47 Varnsdolf l

stanovu.je místní úpravu provozu
svislóho dopravního značcní:

- 2x IP l3d ,,Parkovištč t'+ll''
- 2x Il' l3c ,,l'arkovišíč K+ll(

Váš dopis č j.:
Ze c]nc:
Naše č..j,:

Vl,řizLric:
'I-c l:

Datunl:
E-nlai]:

t8,3,20I9
OSMI/3 0402/20 ] 9/BorSa
MUYA 110460/20 ] 9BorSa
I]olo,,,ičková Šiir.ka
4I7545 ]tlI
] 5,5.20 ] 9
sarka, borov ic kova@ valIr stlori cz

VEIIE.INÁ VYHLÁŠKA
OPATI1ENÍ oI]ECNIi POVAřlY

Městský Úřad Valnsdorf, OSMI oddělení clopravy a siIničního hosporlářstvijako pI,ísILršný správní úřaclve věcech slaIIoVeI!i rnislni tipravy p1,ovozll lla pozetntticll kotnrrItii<acrclr i,l ,r[,ll"l,'Ů "l 
itr, tiict1.tnistní Lotntrnikaci a veřejnč r]řístupné účeIové'korrruniku.i' |ri,rusn;, podlc ustanoveni § l24 odst,6zákoll3_Č,,]6l/2000 Sb.. o Pt'oroztt tllt pozcrIrttí.lt k,,rnlIrrikaeiejr a t,./I!)čIIaclI Itckter.ýcIl zlik,rtlů. rc zttitltpozdějších předpisti (tláIe jen ..znlLln i:1,1i:ll,, t-,,,,,, or,,i]t. p,,.jl" r\ 77 oclst. I písrll. c) tóh<lž ziikona a

,]r'rXlii,lijo::i"""vcnÍIn 
§ l 72 zákorra č,500/]0Il .sL,,. .p,,i, ni iicl. vc zneni p",d!jš;.i, ni.:jpir,r iaar.l""

na pozcmních komunikacích, spočívající v osazení

vlokalitě: na mistních konrunikacích ul. Mclantrichova a uI. Národní vobci varnsdorf, vizsituačni plánck s vyznačenýnr umístčním norr.t uuouetro J,r"pravního značení.

Provcrlcní doPravních znaČck: svisló strtIó clop,avní značk1, 
_bLrcloLr 

instalovány na pozinkovanýchtrubkách ukolvených do betonor,ó patky s fólií rriáy z u ,."rl"rri úprar,č s ži,otnoslí l0 lcl a za c]oclržcnípru;ezdního a průchozího pt.ofiILr pozenlní konLrnikace. ciIe 
-I.1) 

65,

Termín; nejpoztlč,ii do 45 dnů otl nabytí účinnosti tohoio Opatřcní obccnó povahy
Toto opatření obccnó povahy nabýv:i účinnosti patnáctým tlncm po dni vyvčšcní verycjnó ryhIášk1,.
VýrobLr a osazcní dopravního znaČcní a zařízeItí bLlc]c Zajišti)\,at rla svó náklad), naYlhovatc]. ti. MčsloVarnsdoll', Realizace bude plovedena az po nauyri úeirr,,"rli'i"r,"'" ()patr'cní obecné povahy.

odůvodnční
Městský Úřad VaI'nsdorl, oSMI - orldělení rlopravy a siIničního hospodáistvi, jako pr.isIušný splávní úi.aclve věcech stanovení místní írur.
,"i.,,,i-i;,,;;;,;ř;;,'"""",."l,il'i,#;:"ilJi:,:"i:;li;l],|.::":it]:;"o,,."1,:'l:":,;|,.,i';,,,1,1,1';ltl
Vanlsdorl, IČo oozotlts, Nárl, E.'Benešc č,p,470.,lili'i7 vun,,.,lnrí. ohlcc]nč trntístční sl,isIó]lodopravního značení IP l3d ,,I'arkovišlě P+R" žt jI' l3c' ,,l]arkoviste K-|Il..na nístnÍch konlLrnikacich Ltl.Meiantlic]rova a ul, NáI'odní v obcj Varrrsdorl Na"rr' rr}i 

"J."r,rrIasen_ 
pr.íslLršnýrl státnirn orgánen prodolrled nad bczPeČností a PIvntrlosri silničrrího p.ouoru. tj, rrolriy* iccliteIstr írn policie ú"tcciólro lrajc.Uzemní odbo. DČČÍtl, Donravnil,):l]c^\l^oúl. ti,,.oro ,,rl,,erii'c.lr, , I r. los 02 DčciIr zc clrrc ]8. j, 2U I9pod č, j,: KRPU-5J4 72- ],čJ_20 I 9-0.4U20()

(9 r,r



Č,.1, vuvlr l70460/20 ]9t]olsa §tr 2

Toto Předměhé Oznámení o návrlru 
_opatř,en 

í obecné povalry bylo lormoLr veřcjné vyhlášky vyvěšcno na
Úředních deskách příslušných úřadri pod spI,ávnírn řádern pi'edepsanou doÚLr ls-ti dnir (iozhodným
termínenr vYvěŠení z hlediska řádnélro doručerrí předmětného návrliu opatření obecné povahy byl tennín
vYvěŠení na Úřednídesce Městského ťtřadu Varnsdolf- vyvěšeno 1.4.2d19, sejmuto l1.4.zotÓ), k návrhLr
opatření obecné povahy nebyly v zákonné I]růtě 30{i dnLi upIahrěny žáclné připonínky nebo nánitl<y,

Vsouladus§l73,orlst. l správního řárlu a podle § 77 odst, l písm. c) zákona o silničninr provozu
se proto dncšním dncm stanovuje místní úprava provozu na pozcnrních komunikacích - na
místních komunikacích ul. Melantrichova a ul. Nárotlní v obci Varnsclorí, spočívajíci v umístění
dopravního značení či zařízení dle výše uvcdcnó speciíikacc.

Poučcní
Proti ton]Uto stanovcní nístní Úpravy provozr,r vydanóhr) opatřcníln obccné pol,alry nelzc podal opt.avtl.v
ptostředek (§ l73 odst. 2 správniho řádu).
opatření obecné povalry nabývá účinnosti patnáctýrn dncm po clni vyvěšení vcřejné vyhlášky.

Ing. Jaroslav Ber,ánek, v r. ,,otisk úředn ího lazítka"
vedoucí odboru správy majetku a investic

Přiloha návrh stallovellí tttísttti ťtpl.avy provoztt

Toto oznáInení musí být vyvěšeno po dobu l5ti dnů na írřední desce Městského ťrřadu Varnsdorfa též
způsobern urnožňujícíIn dálkový přístup, na internetovýclr sh.ánkách,

Na úřední clesce vyvčšcno tlnc: ...,.].'*..l|:,.i9]1 sc,i nrulo tlnc:
Razítko a podpis orgánu, který pohlt"nje llyllěšeni a scjmtii o:ntitttctti.

Na úřední dcsce wvěsí:
MěU Varrrsdorf - ORG, Nán. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf

Na včdomí:
Navrhovatel:
Město Vanrsdorf, Nárrr. E. Beneše ě.p.470,407 47 Varnsdorf

Dotčený orgán:
Policie České republiky,KŘP Ústcckého kraje, Úzernníodbor Déčín, Dopravní inspektorát, lDDS:
a64ai6rt

sídIo: Lidické náIněstí č.p. 91899,401 79 Ústí nad Labern

ostatni:
vlastní

@ .tD c|



))
L.

'ú-
lja

r
mo
mzo

^§)
§)a
-l
§),

=.c.
No
=--)-,
§)
-lf
u)ooa

Qa)nu.

l]ll i]] H

'- P a ; s

á e ž : a É;-r+:i > š - 3;j,l
á + B í r;9 ň
áB2 P Ě '' E;" -š -;;9

EE

**

Ď§-

+i

U)
C
§)oo
o
E
0)

o
N
=
o(oJ

c.
d
é

qĚ
i, í.

*hE*9ž
43
-a

!: 6'
68
j

].

3
n

@uar-


