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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI oddělení dopravy a silničního hospodářstvíjako příslušný správní úřad
ve věcech Stanovení místní Úpravy provozu na pozernníclr korlunikacích na silnicích II. a IIL třítly,
nrístní konlunikaci a veře.|ně přístupné účelové komLrnikaci příslrršný podle ustanovení § l24 odst. 6
zákona Č. 36l12000 Sb,, o provoztt na pozelnníclr konrunikacích a o zmčnáclr některých zákonů, ve znéní
pozdějších předpisů (dáIe jeIr..zákon o silničrrínr pt,ovozu"). podle § 77 odst. ] písm. c) téhož zákona a
v souladu s ustanovením § l 72 zákona č,500/20 ]4 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dáIe jen
,,správní řád")

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení

svisIého dopravního značení:
- počet 3x výstražné tlopravní značky Al2a - chodec

a vodorovného rlopravního značcní:

- V l8,,optická psychologická brzdat.

v lokalitě: na silnici č. IIV2586I a č, III/26313 u Domova Potoky č,p.302, Na Potocích v k.ú.
DoIní Chřibská, viz situační plánek s vyznačeným umístěním navrhovanóho dopravního značení.

Provedení dopravních značek: svislé stáIé dopravní značky budoLt instalovány na pozinkovanýc1l
trLrbkáclr ukotvených do betonové patky s fóIií třídy 2 v reflexní ťlpravě s životnosti l0 let a za dodržerlí
prťrjezdního a průchozího profiltt pozenníkomtlnikace, dIe TP 65.

Termín: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatřcní obecné povahy
Toto opatření obccné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po rlni lyvěšení veřejné lahIášky,

Výt'obu, osazerrí a vyztraČení dopravrrího značení bude zajišt'ovat na své náklady navrlrovatel Město
Chřibská, a to v dohodě se správcern pozemníclr komLlnikacl tj, Správy a ítdržby siinic ústeckého kraje,
p.o., provoz Děčírr, Realizace br-rde provedena až po nabyí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

odůvodnční
Městský Úřad Varnsdorf, oSMI oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech Stanovení místní ťrpravy provozu na pozemnícir kornunikacíclr _ na siinicích Ít. u Itl triay,
rnístní kotntrnikaci r veiejně přístLrpné účelové komrrnikaci, obdržel dne 21.6.20l9 návrh Města
C]tiibská, ICO 00]6I]78, Chiibská č.p. l97,407 44 Chřibská. kterou zastupttje lng, oLrzký Miros]av,
IČo 86867865, Huntířov č,p. 191,405 02 Huntířov, ohlednč osazerri svislého dopravnílro značení 3x
Al2a,,chodec" a vyznaČení vodorovnélro dopravrrílro zrračení Vl8 ,,optická psychologická brzda,,na
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silrrici lll třídy č. III/2586l aě. 111126313 u Domova Potoky č.p.302 na l<atastlu obce Dolní Chřibská,
Zádost byla odůvodněná s častýll polrybenr osob v bezprostředním okolí domova pro seniory.

Návrh byl odsoulrlasen příslušnýni stáhím orgánem pro dohled rrad bezpečností a plynulostí silničního
provoztt, tj. I(rajskýrn ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Úzenrní odbór Děčin, Dopravni inspektolát,
Husovo nátněstí č.p.l J l, 405 02 Děčírr ze dne25,6, 20l9 pod č. j.: KRPU-I 1] 496-1lČ J-2019-040206.

Na základě tolroto podnětr"r byl dne 3.7.20l9 vystaven Návrlr na změnu nlístrrí ítpravy provoztt v umístění
výše Lrvederrého dopravního značen í.

'I'oto přednlětné Oznámeni o návrhu opatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
úředních deskách příslušrrých úřadťr pod správnírn řádem předepsanotr dobu l5_ti dnťr (rozhodnýIn
termínem vyvěšerrí z hlediska řádného dorLrčení předrnětného návI,|rr: opatření obecné povahy byl terrnín
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu VaI,nsdorf - vyvěšeno 03.01.2019, sejrnuto l9,07.20l9). K
rrávrhu opatř,ení obecné povahy nebyly v Zákonné lhůtě 30{i dnťl uplahrěny žádné připornínky rrebo
námitky,

Vsouladus§l73,odst. l správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dneŠním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacích _ na silnici
III třítly č. IIV25861 a č. III/263l3 u Domova Potoky č.p,302, Na Potocích v l<,ú. Dolní Chřibská,
spočívající v umístění dopravního znač ení či zařízení dle výše uvedenó specifikace.

I'ou čcní
Proti tomuto starrovení nrístní ťlplavy provozu vydanélro opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ I73 odst, 2 správního řádrr).
Opatření obecrré povahy rrabývá účinrrosti patnáctým drrem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing, Jaroslav Berárrek, v r. ,,otisk úředníIro razítka''
vedoucí odboru správy majetku a irrvestic

Příloha - stanoveni nrístlrí úpravy provoztt

Toto oznámení musí b}t vyvěšeno po dobu lSti dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf a
Městského úřadu Clrřibská a též způsobem urnožňLrj ícírr dálkový přístLrp, na internetových stránkáclr.

0 3 0§, ;c]s
Na úřední desce vyvěšeno dne: sejmuto dne:

Razílko a podpis orgánu, který polvrzuje vyvěšení a sejntulí oznámení.

Na ú řerlní desce vyvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, NáIn. E, Beneše ě.p. 410,407 47 Varnsdorf
MěU Chřibská, lDDS: xcsa3 8b

sídlo: Chřibská č. p. l97 , 407 44 Clrřibská

Na vědomí:

Navrhovatel:
Město Chřibská. IDDS: xcsa3 8b

sídlo: Chřibská č.p. l97,407 44 Chřibská, prostřednictvírn svého zástupce -
Ing. Otrzký Miroslav. lDDS: flrzzjng

sídlo: Huntířov č.p. 191,405 02 Huntířov
Dotčený orgán:
Policie České repub|iky,KŘP Úst..kéllo kraje, Úzernní odbor Děčírr, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64al6n

sídlo: Lidické nárněstí č.p. 91899,40l 79 Ústi nad Labern ]

ostatní:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, IDDS: 6hevxje

sídlo: Krokova č,p. 3l, 405 0] Děčín
Vlastní
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