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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI oddělení dopravy a silničního hospodářstv í jako příslušný spr-ávni úřad
ve věceclr stanovení místní úpravy provozu na pozernníclr komunikacích _ na siinicích it, u IIr. ti.iay,
místní kornunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci příslušný podle ustanovení § l24 odst, 6
zákona Č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zák]onů, ve znení
pozdějších předpisů (dálejen,,zákon o silničrrírn provozu"), podle § 77 odst. l písm. c) íéhož zákona a
v souladu s ustanovetrím § J72 zákona ě.50012014 Sb., správnířád, ve znění poza8.1sich ýedpisů (dálejen
,,správní řád")

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení
nového dopravního značení

v Iokalitě: na pozemní komunikaci p.p,č.365 v k.ú. Studánka'u Rumburku, viz situační plánek
s vyznačeným umístěním navrhovanóho dopravního značení.

Provedení dopravních znaČek: svislé stáIé dopravní značky brrdoLr instalovány na pozinkovaných
trrrbkácIr ukotvených do betonové patky s fólií třícly 2 v reflexní ťtpravě s životnosti I0 |ei a za dodržení
prťrjezdního a průchozího profiIu pozemníkomunikace, dle TP 65,

Termín: nejpozději do 45 dnů otl nabytí účinnosti tohoto Opatření obecnó povahy
Toto opatření obecnó povahy nabývá účinnosti patnácfým dnem po dni vyvěšcní veřejné ryhlášky.

Výrobu a osazeni dopravního značení bude zajišt'ovat na své náklady navrhovatel Město Varnsdorf, a to
v dohodě se sPrávcem pozemníclr komunikací tj, Tsrn s.r.o., Valnsdórf, Realizace bude provedena až po
nab}tí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy.

odůvodnění
Městský Úřad Varrrsdoď, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako přísIušný správní úřad
ve. věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na siínicích il. u tIt. trioy,
místttí kornttnikaci a veíejně přístupné účelové komunikaci, obdržel dne 21.6.20l9 návrh Města

Y::'r^dgl:|99 0026 ] 7 ] 8, nám. E. Beneše 470, 407 41 Varrrsdorf, kterou zastupuje Ing, ouzký Miroslav,
ICO 868678Ó5, Huntířov č.p, l91,405 02 HLrntířov, ohledně osazení svislého iopiavrrího značení 82
,,zákaz vjezdl vŠech vozide|", B24a ,,zákaz odbočování vpravo", B24b ,,zákaz odbočování vlevo,. a lp
4b,jednosměrný plovoz" na pozemní komunikaci p.p,č.365 v k,ú, StLrdánka u Rumburku. Žádost byla

- zákazové dopravní značky

- informativní dopravní značky

B2 - Zákaz vjezdu všech vozidel
B24a - Zákaz odbočování vpravo
B24b - Zákaz otlbočování vIevo
IP 4b - Jednosměrný provoz
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odťIvodněná s ČastýIl prŮjezdem tranzitních vozidel na výše zmir-rované komunikaci, která je široká
2,90m a dochází zde k většímr"r pohybu clrodců, zejrrréna dětí k přístupr_r dětskému hřišti, které sĚ nachází
podél kornunikace.

Návrh bYI.odsoulrlasen příslrršnýn státním orgánem pro dohled rrad bezpečností a plynulostí silničního
Plovozu, tj, KlajskýIn ředitelstvím policie Ústeckého klaje, Úzernni odbór Děčin, lopruvni inspektorát,
Husovo náměstí č.p.l l l, 405 02 Děčín ze dne 25.6. 20l9 pod č. j.: KRPU-J l1369-1lČ'J-2019-040206.

Na základě tohoto Podnětu byl dne 8.7.20l9 vystaven Návrlr na změtru rnístní úpravy provozu v umístění
výše uvedeného doplavrrílro značení,

Toto Předměnré OznáInení o návr|ru opatření obecné povalry bylo forrnou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
Úředních deskách příslušných úřadů pod správníln řádem předepsanou dobu l5-ti dnů (iozhodnýrrr
termínem vyvěŠení z lrlediska řádného dorrrčení předmětného návrhu opatření obecné povahy byl tenrrín
vYvěŠení na Írřední desce Městského ťlřadu Varnsdorí - vyvěšeno 10.07,2019, sejrnuto zo.bz.)oll1. r
návlhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné Ihůtě 30-ti dnů uplatněny žádné připomínky rrebo
námitky,

Vsouladus§l73,odst. 1správního řádu a podle § 77 odst. l písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava přovozu na pozemních komunikacích - na
pozemní komunikaci p.p.č.365 v k.ú. Studánka u Rumburku, spočívající v umístění dopravního
značení či zařízení dle výše uvedené specifikace.

Poučení
Proti tomlto stanovení místní ťlpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravrlý
prostředek (§ l73 odst. 2 správního řádLr).
opatření obecné povahy nabývá účinnosti patlláctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,

C, j, MUVA 409809/20l 9I)orSa

Ing. Jaroslav Beránek, v r.
vedoucí odbolu správy rrrajetku a investic

Příloha - stanovení rrrístní ťtpravy plovozrr

,,otisk úředn ího razítka"

Toto oznátnení rnusí b}t vyvěŠeno po dobu l5ti dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorfa též
zpťlsobem urnožňujícírn dálkový přísnrp, na interrretových stránkách.

Naúřerlnídesce vyvěšeno dne: ....j1.11..1111 sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvě.íení a sejntutí oznámení.

Na ú ředni descc vvvěsi:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E, Beneše ě.p. 470,407 47 Varnsdorf

Na vědomí:

Navrhovatel:
Město Varnsdorf, Nárn. E. Beneše ě.p.470,407 47 Varnsdorf, prostřednictvírl svého zástupce -
Ing, Ouzký Miroslav. lDDS: flrzzjlrg

sídlo: Huntířov č,p, l91,405 02 Huntířov
Dotčený orgán:
Policie České repubIiky.KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6rt

sídlo: Lidické náIněstí č.p, 91899,401 79 Ústí nad Labem l
ostatní:
Technické služby města Varnsdorl, s,r.o., IDDS: zaj6jey

sidlo: Sv, Čecha č.p. 1271,407 47 Varnsdóri 
-

vlastní
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