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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský Úřad VarnsdorÍ] OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušrrý správní úřadve, vě9e.ch stanovení místní Úpravy plovozu na pozemnícli komunikacích _ na siinicích ti.-á-Itt. tiiay,místnÍ. komunikaci a veřejně Přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského úřaduVarnsdorf PřísluŠný podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona ě. 36lli000 Sb., . p.*o;;-;; for",r,ni"t.,komunikacích a o změnácli některých zikonů, ve znění pozdějšich piedpisů 1dále'jen ,r6r.on J .;rnleni,n
Provozu") PodJe § 77 odst. l písm. c) téhož zákona u viouloáu s ustanovenim § l72 zákona č.500/2014Sb.. správní řád. ve zněni pozdějších předpisů (dálejen,,správní řád'')

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v

umístění dopravního značení:
- svislá doPravní znaČka IP,.t2 ,,Vyhrazené parkolliště" s dodatkovou tabulkou El3 s registrační

značkou oprávněn ého vozidla ,,4|J2 7 475*

v,Iokalitě:_ na stávajícím parkovišti v ul. Zápar.ní m p.p.č.2692l13l naproti č.p. 2736 v obciVarnsdorf.

Terrnin: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy
Toto opatření obccné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnern po dni qvčšení veřejné ryhlášky.

Podmínky pro provcdení místní úpraly provozu:
1 , Provedení a umístění dopravního značení musí blit v souladu s lryhláškou č. 30/200l Sb., kterou se

Provádějí Pravidla Provozu na pozemních komunikacích a úprava a rizenr prov-ozu nu io)"rni.1'
^ 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technickýJ;;;. -
2, Svislá stálá doPravní značka bude instálována na pozinkJvané truúce ukotvená do betonove patkysfólií třídy 2 v.reflexní Úpravě s Životností l0 let a za dod,ržení průjezdního a průchozího profilupozemní komunikace, dle TP 65.
3.

4.

5.

9:?T_l. ."*r9" u :pru:: dopravniho značení po celou dobu vyhrazeného parkování, zaiistímaJetKovy spravce mislní komunikace. tj. Technické sluŽby města Varnsdorf. r.r.ó,. Su. Čechai.p.12'77,407 47 Vamsdorf, a to na nákIady žadatele.
zadatel vplném rozsahu odpovídá.za správnost a údržbu Dz dle stanovených podmínek a to pocelou dobu platnosti rozhodnutí silničníhó správního úřadu.
z, důvodu zajištění bezpečnosti silničního 

.provozu může správní orgán stanovit dopravní značení,případně stanovené dopravní značení zrněnii.



čj, MUVA 3735/2020Borsa

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

písm. c) zákona o silničním provozu
na pozemních kornunikacích - na
Varnsdorf §počívající v umístění

otisk úředního razítka
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odůvodnění

Navrhovatel paní Jana Pondělíčková, nar. 1'l ,6.1944, b5,tem Západní ě.p. 2736, 407 47 Vamsdorf, podala
návrh na. ,,Stanovení místní Úpravy provozu" spočívající u orur"ni nového dopravního značení na
ParkoviŠtiv ul. ZáPadní naProti č.p.2736 v k.ú, Vamsdori Důvodern ke stanovení ,i.tni ,ip.ur.} p.ouoruje zajišíěni vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo s registrační zna čkou 4|J2 7415,
slr|vli 

9rsan stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. l písm. c) zákonao silničním provozu na
základě Žádosti a souhlasu vlastníka pozemní komunikace a sóuhlasu příslušného dote"náno o.ganu
Policie České republiky, Krajskéh_o_ teáitelswi policie Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Dopravní
inspektorát Děěín pod čj.KRPU-45216-1lČJ-2019-040206 ze dne 5.3.2O19,

Toto Předmětné Oznámení o návrhuopatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
úředních deskách příslušných úřadri pod sprár,lním řádem piedepsanou dob."u 15'-ti dnů (ioáodnýrn
termínem vlrěŠení z hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné povahy byl termín
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf - vyvěšeno 22.|1.2019, selmuio tt.iz.lotl;. r
návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě :o-ti an,: uplatněný žáánó připomínky nebo
námitky.

V souladu s § l73, odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. l
§e proto dnešním dnem stanovuje rnístní úprava proyozu
stávajícím parkovišti v ul. Západní naproti č.p.2736 v k.ú.
dopravního značení dle výše uvedené specifikace.

Poučení

proti,tom]rto_ stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné pova}ry nelze podat opravný
prostředek (§ l73 odst. 2 správního řádu)
opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctlým dnem po dni ryvěšení veřejné vyhlášky.

příloha: situační plánek s vyznačením předmětné lokalityje k nahlédnutí v kanceláři č,44

Toto oznámení musí bly't vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu varnsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách.

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne:

0 9, í]], 2020

Razítko a podpis or4ánu, ktery potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Jana Pondělíčková, Západní ě.p, 2736, 4O7 47 Varnsdorf
Město Vamsdor{ Nám, E. Beneše é.p. 470,407 47 Varnsdorf
DO:
Policie České republiky, Ikajské ředitelství policie, Dopravní inspektorát Děěín, IDDS: a64ai6n

sídlo: Husovo nám. ě.p, l11/12,405 58 Děčín
ostatní:
Technické služby města Vamsdorf, s.r.o.. IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277,407 47 Varnsdórř 
-

vlastní
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