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vnŘrrxÁ vyHLÁšKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský Úřad Varnsdorf. OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství j ako příslušný správní úřad
ve věcech Stanovení místní írpravy provozu na pozemních komunikacích na siInicích lI. ; III. třídy,
místní kornunikaci a veřejně přístupné účelové korlunikaci příslušný podle ustanovení § l24 odst. 6
zákona Č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některych zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jerl ,,zákon o siIničníIn provozu"), podIe § 77 odst. l písm. c) téhož zákona a
v sou|adu s ustanovením § l72 zákona č.500/20l4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen
,,správní řád")

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení
svislého dopravního značení a dopravního zařízeni:

- lx IP l3b,,Parkoviště s parkovacím kotoučem'. s dodatkovou tabulkou E8e,,Úsek
platnosti..

v lokalitě: na stávajícím parkovišti před butlovou Městského úřadu Varnsdorf na místní
komunikaci ul. nám. E. Beneše v obci Varnsdorf, viz situačni plánek s vyznačeným umístěnim
navrhovaného dopravního značení.

ProvedenÍ dopravních značek: svislé stálé dopravní značky budou instalovány na pozinkovaných
trubkách ukotvených do betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životnosti l0 lei a za d,od,ržerlí
průjezdní|ro a průchozího profilu pozemníkomunikace, dle TP 65.

Termín: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni ryvěšení veřejné lyhIášky.

Výrobu a osazení dopravního značení a zaíízení bude zajišt'ovat na své náklady navr|rovatel, tj. Město
Varnsdori a to v dohodě se správcem pozemních komunikací tj. Tsrn s.r.o. Varnsdorf. Realizace bude
provedena až po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy.

odůvodnění
Městský Úřad Varnsdoď, OSMI - odděIení dopravy a silničního hospodářství. jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemníclr komunikacích _ na silnicíc|r Ú. á tIL triay.
rnístní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci. obdržel drre 8.4. 20I9 návrh Města
Varnsdorf. IČo 0026l7l8. Nám, E, Beneše č.p.470.407 47 Varnsdorf. ohledně umístění svislého
doPravního značení IP 13b -.Parkoviště s parkovacím kotoučem" s dodatkovott tabuIkou E8e ..úsek
Platnosti" na parkovišti před budovou Městského úřadu Varnsdorf. ul. nárn. E. Beneše ve Varnsdorfu.
Návrh byl odsoulrlasen příslušnýln státníín orgánem pro dohlecl nad bezpečností a plynulostí silničního
Provozu. tj, Krajskýrn ředitelstvíIn policie Ústeckého kraje. Územní odbor DěčíIr. oopravni inspektorát.
Httsovo náměstí č.p. l l l. zt05 02 Děčíl1 ze dne 2. 4. 20l9 pod č, j.: KRPU-63854- l/ČJ-20l9-040206.
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Toto předmětné oználnení o návllru 
"opatřen 

í obecné povahy bylo formoLr veřejné vyhlášky vyvěšeno naúředních deskách příslLršných 
li"9." p:d správnítrr 

'řádem 
piedepsarlou tlob-u ts'-ti dní (Íozhodným

termínem vYvěŠení z lrIediska řádného dolučení předmětného'návIliu opatření ot"cne pouu;,y t|t t".,rri,,vyvěšení na ťrřední desce Městského. úřadu .Valnsdorf - vyvěšeno io.+.zols, r.l,r.,i,to zá,+,áots). r
návrhr.r oPatření obecné povahy nebyly v zákonné lhtitě 3Ó-ti clnů rrpIatněny žáclrré pi.iprniŘy n"uo
námitky.

Vsouladus § 173, odst. 1správního řádu a potllc § 77 odst. l písm. c) zákona o silničním provozuse proto dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacích - naparkovišti před MěÚ Varnsdorf, ul. nám. E.BenLšc ve Varn,srlorfu, spočívající v umístění
dopravního značení či zařízcní tlle výšc uvctlcnó spcciíikacc.

Poučení
proti.tomJto stanovení místní úpravy orovozu vydanélro opatřenínl obecné povahy rre|ze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu),
opatření obecné povahy nabývá účinrrosti patnáctýnr dnern po dni vyvěšeníveřejnó vyhlášky,

,,otisk úředního razítka"

Toto oznámení rnusí b;it vyvěšeno po dobu )5ti dnů na úřední desce Městskóho írřadu Varnsdorí.a téžzpůsobern umožňLrjícim dálkový příshrp, na irrternctových stlánkách.

Na úředni desce vyvěšeno dnc: ,..1.§,..{]!'..1!]l.. sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejntulí oznámení.

Na úřední desce vyvěsí:
MěU Valrrsdorf - ORG, Nám, E. Beneše č.p. 470, 407 47 Var.nsdorf

Na vědomí:

Navrhovatel:
Město Varnsdorf, Nárn. E. Beneše č,p,410,40147 Varnsdor.f

Dotčený orgán:
PoIic.ie České repubIiky,KŘP Ústeckého kraje, Územníodbor Děčín, Doplavní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Lidické nárněstí č.p. 91899,401 79 Ústí nad Labem

ostatní:
Technické služby města Var-nsdorf, s.r.o., Sv, Čecha č.p. 1211 . 40147 Varnsdorl
vlastní
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