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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Městský Úřad VarnsdorÍ, OSMl oddělerrí dopravy a silničního hospodářstv í j ako příslr_ršný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozenlníclr komr:nikacíclr - na silnicich iL á III. triay,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci příslušný podle ustanovení § l24 odst,6
zákona Č.36112000 Sb., o plovozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonťt, ve znění
pozdějších předpisů (dálejen,,zákon o silničním provozrr"), podle § 77 odst. l písm. c) téltož zákona a
v souladu s ustanovením § l72 zákona č.500120)4 Sb,, spr,ávnířád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen
,,správní řád")

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

- počet 1x zákzzové dopravní značky B13 - Zákaz vjezdu vozideI, jcjich ž okzmžitá hmotnost
přesahujc vyznačenou mez

v lokalitě: na pozemní komunikaci p.p.č.888 v k.ú. Stutlánka u Rumburku, viz situační plánek
s vyznačeným umístěním navrhovaného dopravního značení.

Provedcní dopravních značek: svislé stálé doplavní značky budou instalovány na pozinkovaných
trubkách Lrkotvených do betonové paíky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životnosti l0 lei a za dodržeri
pr,ůjezdního a plůchozího profilu pozenrníkomunikace, dIe TP 65,

Termín: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatřcni obecné povahy
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné lahIášky.

VýI'obu a osazení dopravního značení bude zajišťovat na své náklady navrhovatel Město Varnsdorl a to
v dohodě se sPrávcem pozemních komunikací tj. Tsm s.r.o., Varnsdórf. Realizace bude provedena až po
nab}tí ílčinnosti tolroto Opatření obecné povahy.

odůvodnění
Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, _jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemníclr komunikacích _ na siinicích it. u III triay,
místní kornttnikaci a veřejně přístLIpné účeIové komunikaci, obdržel drle 27.6.20l9 návrh Města
V"arnsdorf. ICO 0026l7l8, nánr, E. Beneše 470,401 41 Varnsdorf, kterou zastupuje Ing. oLrzký Miroslav,lČo 8Ó867865, Huntířov Č,p. I9l,405 02 HLrntířov, ohledně osazeni svislého dopravnílro značení Bl3
,,zákaz vjezdu vozidel, jejichž okarnžitá htnotnost přesahLle vyznačenou mez" na pozemní kornunikaci
P.P.Č.888 v k.ú. StLrdánka u RumbttlkLt. Žádost byIa odůvodněná stím, že nu )áWude provedeného
statického posudku zatížení na zliňované pozemní komunikaci bylo zjištěno, že )de docházi
opakovanému poškozování konunikace a to jízdoLr těžkých nákladních vozidel.
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stť, 2

Návrh bYi odsoulrlasen příslušnýIn státnín] orgánem pro clohled nad bezpečností a p1ynulostí silničního
Provozu, tj. Krajskýnr ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Úzernní odbor Děčin, Dopravni inspel<torát,
Httsovo náměstí č.p,l l 1, 405 02 Děčín zedne25.6.20l9 pod č. j.: KRPIJ-l ]] I 06- ]icj-20 ]9-040206.

Na základě tohoto podnětu byl dne 8.7.20l9 vystaven Návrh na změIru místní írpravy ptovoztt v r"rmístění
výše uvedeného dopravnílro značení.

Toto Předmětné Oznámení o návrlru opatření obecné povahy bylo fonnou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
Úředních deskách přislušrrých úřadů pod správnínl řáden předepsanou dobtr ls-ti dnů (iozhodnýrrr
termínen] vyvěŠerri z hlediska řádného doručení předmětného návllru opatření obecné povahy by1 ter.nrín
vyvěŠení na ťrřední desce Městs](ého ťrřadLr Varnsdorf - vyvěšeno 10.01.2019, se;muio zo,bz,)ote;. r
návllru opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30{i dnťl uplatněny žááné připomínky nebo
náInitky.

Vsouladus§l73,odst. 1správního řádu a podle § 77 odst. l písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dnešním dnem stanovujc místní úprava provozu na pozemních komunikacích - na
pozemní komunikaci p.p.č.888 v k.ú. Studánka u Rumburku, spočívající v umístění dopravního
značení či zařízení dle výše uvedené spccifikace.

Poučcní
Proti 1omlto slanovení místní úpI,avy provoztt vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opr.avný
prostředek (§ l73 odst, 2 správního řádu).
opatřeníobecné povahy nabývá ťrčinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,

č,.i, MUVA 40982 l/20l 9Borsa

lng. Jaroslav Berátrek, v r.
vedoucí odboru spr,ávy majetku a irrvestic

PříloIra - stanovení místrrí ítpravy provozrr

,,otisk úředního razítka"

Toto oznámení rlusí blit vyvěšeno po dobu l5ti dnů na úřední desce MěstskéIro úřadu Varnsdorť a též
způsobem urnožliLtjícím dáIkový přístup, na internetových stránkách.

Naúřednídesce vyvěšeno dne: ...,.9.1'.!|:,.i!]l sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejn?ulí oználnení.

Na úředni desce vl.věsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E, Beneše ě.p. 410, 407 47 Varnsdorf

Na vědomí:

Navrhovatel:
Město Varnsdorf, Nám. E, Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf, plostřednictvím svého zástupce -
Ing, Otrzký Miroslav. IDDS: flrzzjng

sídlo: Hrrntířov č,p. l9l, 405 02 Huntířov

I)otčený orgán:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Úzelnni odbor Déčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 9/899,4O1 79 Ústí nad Labem l
ostatní:

Technické slLržby města Var.nsdorf, s.r.o,, IDDS: zaj6jey
sídlo: Sv, Čecha č.p. 1271, 407 47 Vanrsdóri

vlastn í
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