
Městský úřad Varnsdorf
OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství

Nám. E. Beneše 470
407 47 VARNSDoRF
Te| +420 41'l 545 lll
vamsdorf@vamsdoricz
http://www,vamsdoď.cz

Město vanrsdorf
Nám. E. Beneše č.p. 470
407 47 Varnsdorf l

Váš dopis č j.:
Ze dne,.

l\ase c,_|,:

Vyřizuje:
Tel:
Datum:
E_mail:

23.9.2019
OSMI/ 1 I 47 67 l 20 1 9/BorSa
MUVA 8723l2020BorSa
Musil Ivo
417 545 l91
10.|.2020
Ivo.musil@varnsdorf.cz

vnŘnrNÁ vyHLÁšKA
OPATŘENÍ OBECNE POVAHY

Městský Úřad Vamsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní úřad
ve_ věcech stanovení místrrí úpravy provozu na pozemnícl-t kornunikacích _ na siínicích it. u ttI. tiiay,
místní komunikaci 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 znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), podle § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a
v souladu s ustanovením § l72 zákona č.500/20l4 Sb., správní řád, ve znění pozd3jších piedpisů (dálejen
,,správní řád")

stanovuje místní úpravu provozu na pozcmních komunikacích, spočívající v osazcní
svislého dopravního značení a dopravniho zařízeníl

- počet 7xB2 ,,Zákaz v jezdu všech vozidel.'
- počet lx IP 4b,,Jednosměrný provoz''

a dopInění chybějících svislýclr dopravníclr značek:

- počet 3x P 2 ,,Hlavní pozernní komunikace.'
- počet 2x P 4 ,,Dej přednost v jizdě..
- počet lxB 24a ,.,Zákaz odbočování vpravo'.
- počet 1x B 24b ,,Zákaz orJbočování vlevo''

v lokalitě: místní komunikace ul. Spojovací ve Varnsdoríu na okrese Děčín v úseku mezi u|.
BoŽenY Němcové po ul. Seifertova, viz situační plánek s lyznačeným umístěním navrhovaného
dopravního znač ení a zařízení,

Provedení doPravních znaČek:. svislé stálé dopravní značky budou instalovány na pozinkovaných
trutkách ukotvených do betonové patky s fólií třídy 2 v reflexií úpravě s životností 10 lei a za dodržení
průjezdního a průchozího profilu pozemní komunikace, dle TP 65.

Termín: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecnó povahy
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšcní veřejné vyhlášky.

Výrobu a osazení dopravního značení a zaíízení bude zaj išt'ovat na své náklady navrhovatel, tj, Město
Varnsdorf, a to vdohodě se správcem pozemních kornunikací tj. Tsrn s.r.o. Varnsdorf. Realízace bude
provedena až po nab}tí účinnosti tohoto Opatření obecné povalry.

odůvodnění
Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacích - na siínicíclr ti. a Itt. triay,

t) ):',t,r,
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místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel dne 23.9. 2019 návrh Města
Vamsdorf, IČo 00261718, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Vamsdor{ ohledně umístění svislého
dopravního znaěení B 2 ,,Zákaz vjezdu všech vozidel", IP 4b ,,Jednosměrný provoz", P 2 ,,Hlavní
pozemní komunikace", P 4,,Dej přednost vjízdě", B 24a,,Zákaz odbočování vpravo" a B 24b ,,Zákaz
odbočování vlevo" na místní komunikaci ul. Spojovací ve Varnsdorfu na okrese Děčín v úseku mezi ul.
Boženy Němcové po ul. Seifertova. Návrh byl odsouhlasen příslušným státním orgánem pro dohled nad
bezpečností a plynulostí silniěního provozu, tj. I&ajským ředitelstvím policie Ústeckého kaje, Územní
odbor Děčín, Dopravní inspektorát, Husovo náměstí ě.p.l11, 405 02 Děčín ze dne 20.9. 2019 pod č. j.:
KRPU- 1 67 1 29_ 1 / čl -zo ts -o qozoe.

Toto předmětné Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
úředních deskáci příslušných úřadů pod správním řádem předepsanou dobu 15_ti dnů (rozhodným
termínem lyvěšení z hlediska řádného doruěení předmětného návrhu opatření obecné povahy byl termín
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf - vyvěšeno 11.12,2019, sejmuto 07,01.2020). K
návrhu opaťení obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30-ti dnů uplatněny žádné připomínky nebo
námitky.

Vsouladus § 173, odst, 1 správního řádu a podle § 77 odst. 1písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dneŠním dnem stanovuje rnístní úprava provozu na pozemních kornunikacích - na místní
komunikace ul. Spojovací ve Varnsdorfu na okrese Děčín, spočívající v umístění dopravního
značení či zaíízení dle rrýše uvedené specifikace.

Poučení
Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ l73 odst. 2 správního řádu).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnácbým dnem po dni lyvěšení veřejné lyhlášky.

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

,,otisk úředního razítka"

Příloha - návrh stanovení místní úpravy provozu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na intemetových stránkách.

Na úřední desce vyvěšeno dne: .].!:.i]'..19ll.. sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který ponrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Na úřední desce vwěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdoď

Na vědomí:
Navrhovatel:
Město Vamsdort Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdoď

Dotčený orgán:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo nám. č.p. 1lll12,405 58 Děčín 4

o§tatní:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha ě.p. 1277,407 47 Varnsdóri
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