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VEIiE.INÁ VYIrLÁŠKA
OPATŘBNÍ OI}ECNE POVAřIY

Městský Úřad ValnscloIf, oSMI - oddělcní rlopravy a silničního hospoclářstvíjako příslLršný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpfavy provozLl I]a pozenních l<onrLrnikacích rra siinicích iI. i ttt. rii,t.,.
místní konlunikaci a veřcjně přistLrpnó ítčcIor,ó konrtrrrikaci přislLršnÝ pocllc LIstanovcní § t2.1 .,.tsr, t,
zákorra č.36l/2000 Sb,, o Provozu na pozctnních ]ionrLrnil<acícll a o znlčtliich tlčlitcrých zt'rlionťr. vc znčni
PozdČjŠÍch PřetlPisŮ (dálc jerr,,zltkon o silničnílll plovozll"). podlc § 77 oclsl. i písrll, c) téhož ziikona a
v souladu s ustanovenín] § l72 zákona č.500/20l4 Sb,, správni řád, vc zněni pozai.jsictr pr.edpisů (rlálcjen
,,spt,ávní řád")

stanovuic místní úpravu provozu na pozcmních l<omunilracích, spočíva.jící v osazcní
svislóho dopravního značení a rlopravního z,ařízení:

- IZ4a ,,Obec"
- IZ4b ,,Koncc obcc''

v lokalitě: na místní komunikaci uI. l)ččínská v obci varnsdorf, viz situační plánck
s vyznačeným umístčním navrhovanóho tlopravního značcní.

Provcdení doPravních značck: svisló stáló ctopravní značkv bLrcloLt instaIoviiny na pozirrkovaných
tI'ubkách ukotvených do betonovó patky s íólií třídy 2 v reílcxIri úpra\,ě s životnosti ]0 lei a za doclržcní
průjezdního a průchozího pr.oíilu pozenrni konrunikace, dle TIr 65.

Termín: nc,jpoztlčji do 45 tlnů od nabytí ričinnosíi tohoto Opatř-cní obccnó povahy
Toto OPatř'cní obccnó Povah1' nabývá úČinnosti patnliclým tlncm po tIni vyr,čšení vcřcjnó r,r,hIášlt1,.

Výrobu a osazení doPravního značetrí a zařízertí bLrde zajišr'ovar na své náklady navrhovatcl, tj. Mčsto
VarnsdoI'f, a to v dohodě se spr,ávcenr pozenrních konuriikací tj. 'fsnr s.r.o. Var-rlsdorf, Realizace bLrdc
provedena až po rrabyí írčinnosti tohoto Opatření obecné povahy.

odůvotlnční
Městský Úřad VaI'nsdorf, oSMl - ocldčlcní doplavy a silničního hospoclrrřstVi..jal<o přísILršn j, sprár,ni úřacl
ve. věcech stanovení místní ťlpravy pI,ovozLl na pozemních konrunikacích - ila siirricích Ú. a IlL třirl,,.
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komLInikaci, obdržel dnc 8,4. 20]9 návr]r Města
Varnsdorf, IČo 0026l7l8, Nánl. E, Beneše č.p. 470,407 47 Val,nsdorl, ohlednč Lrnístčni svis]óho
dopravního nlačení lZ4a ,,obec" a IZ4b ,,Koncc obce" na nlístní konlLIrlikaci ul, Děčínská v k.ú.
Varnsdori Návrlr bYl odsouhlaserl přísIušnýnr státrrínr orgánerll pro dohIecl nad bczpcčrrostí a pll,ntrlostí
silniČního Provozu, tj. Krrrjskýnl řcditeIstvím policie t)stcckóhtl krajc. Úzcrnni oc]llor I)ččín. I)o1lrar,ni
insp_ektorát, 1,1Ltsovo nánlěstí Č,p, l l l, 405 02 I)ččin zc clnc 5, 1, 20l9 pocl č, ,i,: KI(I)[J-663(l1- l/a,J_2019-
040206.

l .a"lí,



č,.i, vuv,r n0425/20 lgBosa

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

Pl'iloha - návrh stanovení tnístni úpravy provozu

s{r.2

Toto předmětné oználnení o návllr Lr 

^opatřen 
í obecné povahy bylo fonnorr veřejné vyhlášky vyvěšeno naÚředníclr deskách Příslušných ,":9i p:d správnírn'rádem pi'edepsaIrou dod,l rsii a-nr1 (ÍozhodnýIn

termítrem vyvěŠení z lrIediska řádné]ro doručení předmětnélro návIliu opatření ob."ne povul]y byt t".,r.,i,.,vyvěšení na úřední desce Městského. úřadu Vamsdorf - vyvěšeno l0.4.20lg, ,"1nrito iá+.áolo;. rcnávrhu oPatření obecné povalry nebyly v zákonné lhůtě :Ó-ti anr, upIatnčny žáÁó prlpo,,-,i,.,t y n"uonán]itky.

Vsouladus§l73,odst. l správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dnešním dnem stanovuje mistní úprava provozu na pozcmních komunikacích - na místníkomunikaci ul, DěČÍnská ve Varnsrlorfu, spočívající v umístční dopravního značení či zařizení cltcvýše uveclcné spccifi kace.

Poučcní
proti.lon]rlto_ stanovení místní úpravy orovozu vydanélro opatřeníIn obecné povahy nelze podat opravnýprostředek (§ l73 odst. 2 správního řádu).
opatření obecné povalry nabývá účinnosti pahráctýIn dncnr po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

,,otisk úředn ího I.azítka'.

Toto oznámení mLlsí bllt vyvěŠeno po dobu l5ti dnri na úřeclni desce Městského úřadLr Varnsdorí.a téžzpůsobem r"rmožňLrjícíIn dálkový přístup, na internetových stránkách,

Naúřetlnídesce vyvěšcno tlne: ,J.Í,.!§..3!]!.... sc.j muto dnc:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmlttí oznr)mení.

Na úřední desce wvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ě.p. 470, 407 47 Varnsclorf

Na vědomí:

Navrhovatel:
Město Vamsdorf, NáIn. E. Beneše č ,p. 470, 40147 Var.nsdorf

Dotčený orgán:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Úzernni odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Lidické nárněstí č.p. 9/899,40I79 Ústí nad Labem

ostatní:
Technické sIužby rněsta Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č,p. 1277, 407 47 Varnsdórf 
'

vIastní

@,^ur.
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