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VEI1EJNÁ VYHLÁŠKA
OPATřrBNÍ OBECNB POVAl IY

Městský Úřad VarIrsdorf, OSMI - oddělcní dopravy a silniční]ro hosporllrřsrvíjako příslLršný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpravy pfovozu ]la pozcnrních konlLtnikacích ila siinicích il. o ttl, ri.iay,
nrístní komrtnikaci a veřejně přístupné účeIovó l<ornunil<aci příslLršný poclIe ustatlovení § l24 odst, 6
zákona Č, 36112000 Sb., o plovozlt na pozenrních konrunikacích a o znlčnzich nčktel.ých zákonťI. vc znční
PozdějŠÍch PřcdPisŮ (dále jcrt..zltkon o silničnírn provozu"). poclIc § 77 oclst. l písill. c) rólrož zákona a
v souladu s Ltstanovcním § l72 zlrkona č.500/20l4 Sb,. spltivníiád. ve znční pozr]lisich přcclplsťr (clriIcjcn
,,správrrí řád")

stanovujc místní úpravu provozu na pozcmnich ltomunikacích, spočíva,jící v oslzcní
svisléIro dopravního znrrčcní a tlopravniho zařízaú:

- počet 6x P2 ,,IIlavní pozenlní komunikacc''
- počct 4x l'4,,Dcj přcdnost v jíZdě'.
- počet 6x E2b,,T'var křižovatky''
- počct 1x I|'22 ,,Změna místní úpravy''
- počct lx odrazovó zrcadIo

v lokalitě: křiŽovatka nrístních komunikací ul. IIrarlní ir ul. I)ctra I}ezruče yc Varnstlorí'tl, r,iz
situační plánek s vyznačcným unrislčním navrhovanóho tlopra.,ního značení a zaí.ízení,

Provedení doPravních znaČck: svislé stálé rloplavní značky bLrdou instalovány na pozirlkovaných
trubkáclr Lrkotvených do betonové patky s fóIii třícly 2 v rel'lexní úpravč s životnosta ]0 lei a za dodr.ženi
prťrjezdního a prťrchozího profi ILr pozemní kornurrikace, dIe'I'I' 65,

Termín: ncjpozdč.ii tlo,15 dnů otl nabytí írčinnos(i tohoto Opatřcní obccnó Jrovrrh1,
Toto opatření obecnó povalry nabývá účinnosti patnáctýnr dncnr po dni vyvčšcní vcř-ejnó r,yhlášky.

Výl'obu a osazení doplavnÍIlo značení a zaí,ízertí bLrcie zajišt'ovat na své nriklacly navrl]ovatcl, ti. Mčsto
VaI'nsdorf, a to Vdohodě se správcenl pozenlníclr kornurli]<ací tj. 1'snl s,r,o. Val.nsclorf, I{eaIizace bucic
provedena až po nabytí účinnosti tohoto Opatřeníobccné povah;,,

()d ůr,odn ční
Městský ťrřad Varrrsdorf, OSMI oddělení dopt,avy a silničního hospocllrřství, jako příslušný správni úřad
ve věcech stanovení nrístní úpfavy provoztl na pozenních konrunikacíclr _ na siirricích it, u IIt, triay.
mistní kornLtnikaci a veřejně přístrrpné účelové kornLrnikaci, obdI.žel tlnc 12.4.20]9 návrh Mčsta
Varnsdorf. ]CO 0026l 7l8, Nám, E, Beneše č,p, 170, 407 47 Varnsrlclrf. olrleclnč urnístčrlí svislóho
dopravnílro značcní P2 ,.Illavní pozcnlní konrunikacc", |r4 ..t)c.j přctlnosr v.jízclč,,. I]2b ..I.var
křiŽovatkY", IP22 ,Zněla lIístllí úpravy" a dopravního zařízcní oclrazové]lo zlcat]la na křižovatcc

(í-i ) í_x, ,,;t



Čj. MUVA 22l353/20 I 98orSa

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

,,otisk úředního r.azítka''

slr, 2

místníclr komrrnikací ul. Hradní a ui. Petra Bezruče ve Varnsdotfu, Návrlr byl odsorth]asen příslušným
Státním,orgánem Pro dohled nad_ bezpečností a plynLllostí siIničního prouuru] 6 rra;st |n rla;tetstvinr
Policie Usteckého kraje. Úzernní odbol Děčirr. bop.av,,í inspcktolát. t,tt,so,o ni,,res]ri"iIiii. los ouDěčín ze dne 8, 4.201q pod č. j.: K RPU_60990- l/Čj-20l9-04 0206,
Toto předrněhré oznámení o návrhu"opatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno naúředních deskách příslušných lir9. p:d správním'řádern pi.edepsanou dob"Lr rslti Jrí 1io.1.,oonli,,,termínem vYvěŠení z lrIediska řádného doručení předmětného 

'návlliu 
opatření ou""ne pouuIry-Úyt t.nrinvl'věŠení na Úředrrí desce Městského úřadu Varnsdorf - vyvěšeno 2.5.2019, sejnruto 2 l .'5.20lÓ;, ft navrhLl

opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30-ti dnů uplatněny žádné připomínky n"bo nárilky.
Vsouladus § 173, odst. 1správního řádu a podle § 77 odsl. l písm. c) z,ákona o silničním provozuse proto dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacich - nakřiŽovatce místních komunikací uI. Hradní u ul. P"t* Bczručc, sfočívající u u-i.i# Jop.ou"ir,označení či zařízení dle výše uvedenó specifikacc.

Poučcní
proti,tom'to_ slanovení místní úpravy orovozu vydanélro opatřenínl obccné povahy ne|ze podat opravnýprostředek (§ l73 odst. 2 správního řádu).
opatření obecné povahy nabývá účinnosti patlráctýnr dnem po dni vyvěšeníveřejné vyhlášky,

Příloha - návrh stanovení místlrí úpravy provoztt

Toío oznámení musí bly't vyvěšeno po dobu l5ti dnťr na úřední desce Městského úřadu var.nsdorf a téžzpůsobem umožňujícírn dálkový přístup, na internetovýclr stránkách.

Na úřední desce vyvěšeno dne: ..,9.1:..9!l ?9]9. scjmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejnttttí oznámení.

Na f řední descc wvěsí:
MěU Varnsdorf _ ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 40.t 41 Varnsdolf

Na vědomí:

NavrhovateI:
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č .p. 470, 401 47 Var.nsclorf

Dotčený orgán:
Polic.i,e České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:a64ai6n

sídlo: Lidické rráměstí č.p. 9l89g,401 79 Ústí nad Labenr

ostatní:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., Sv. Čecha č.p. 1271 , 407 47 Varnstlorf
vIastní
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