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VEREJNA VYHLASKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
Městský úřad Varnsdoď, OSMI - oddělení dopravy a silničníhohospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místníúpravy provozu na pozemních komurrikacích - na silnicích II. a III. třídy,
místníkomunikaci a veřejně přístupné účelovékomunikaci dle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.
36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některych zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dálejen,,zákon o silničnímprovozu"), podle § 77 odst. l písm. c) téhožzákola a v
souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanovení místni úprary proyozu na pozemních komunikacích, spočívajíci
v osazení nového svislého dopravního značeníČi zařízenív přesné specifikaci a umístěnídle
vloženépřílohy:
pozemní kornunikace: ul, Východní v obci Varnsdorf na okrese Děčín

v lokalitě:

od křižovatky ul. T.G. Masaryka x Žilinslcí až ke křižovatce ul. Pletařská x
Tyršova x Raisova

důvod:

změna umístění parkovacích stání na komunikaci

navrhovatel:

Město Vamsdorf, IČo0026l7l8,Nám. E. Beneše č.p . 410,407 4't Varnsdorf

název,.

,,Vamsdorf - Východní"

tefmín:

do 45 dnů od nabytí účinnostiOpatření obecné povahy

Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značeníbude v souladu s Vyhláškoll ě.29412015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ČSN gN |2899-1 a
dále v souladu s technickými podrnínkami TP 65 Zásady pro dopravní značenína pozemních
komunikacích + TP 133 - Zásady pro dopravní značenína PK v aktuálním znění.

-

odůvodnění:
obdrženížádost Města Vamsdorf, IČ 0026l7ls, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Vamsdorf, podložené
q,],kresem projekčníkanceláře Ing. Miroslav Ouzký, Huntířov byl dán podnět k osazení nového DZ, a to
zdůvodu přesunutí parkovacího stání na druhou stranu komunikace ul. Východní pro lepšírozhled
v křižovatkách.
Na základě tohoto podnětu Městský úřad Varnsdorl OSMI - oddělení dopravy a silničníhohospodářství,
jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místníúpra\y provozu na pozemních komunikacích - na
silnicích II. a III. třídy, místníkomunikaci a veřejně přístupné účelovékomunikaci, zahájil správní řízení
a vystavil proto v souladu s § l72, odst. 7, zákona č. 50012004 Sb., správní řád, dle § 77 , odst. 5, zákona

č.1. l,tt_tva

z6998lz0z0cotsa

str. 2

č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon

o

silničnímprovozu), ve znění pozdějších předpisů, tento návrh opatření obecné povahy.

Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komurrikacích na ul. Východní v úseku od
křižovatky ul. T.G. Masaryka x Žilinská až ke kiižovatce ul. Pletařská x Tyršova x Raisova v k.ú,
Vanrsdorf byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničnímprovozu projednán s příslušným
dotčeným orgánem, tzn. Dopravním inspektorátern Uzemního odboru DěčínPolicie CR, Krajské
ředitelství policie Usteckého kraje, jež návrh stanovení nrístníúpravy provozu odsouhlasil dne 30.6.2020
pod čj. KRPU-95368-1/Cl-2020-040206,

Poučeni
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
rnohor"r být opatřením obecné povahy přímo dotčeni. mohou podat písemné odůvodněné nánitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy rnohou být dotčeny, mohou uplatnit písemnépřipomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souladu s ustanovením § l72 a 173 Zákona č.500/2004 Sb., správni řád, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu 15 dnů.
lng. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí odboru správy majetku a investic

Příloha - návrh stanovení místníúpravy provozu DIO
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
způsobem umožňujícímdálkový přístup, na internetových strárrkách. Oznámení s datem vyvěšení a
sejmr,rtí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Vamsdori OSMI, silniční
správní úřad,

Na úřední desce

vyvěšeno dne:

1

j il

li2tl

sejmuto dne:

...............,..

Razítko a podpis orgánu, který ponrzuje lyvěšení a sejmuíí oznámení.

Na úřední desce wvěsí:
MětJ Varnsdorf - ORG. Nám. E, Beneše č,p,410.407 47 Vamsdorf
Na vědorni:

Navrhovatel:
Město Vamsdorf, Nárn. E. Beneše č .p. 470, 407 47 Varnsdoď
Dotčený orgán:
Policie Českérepubliky, KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín,Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
sídlo: Husovo náměstí č.p. l 1l/12,405 02 Děčín
ostatní:
Technické služby města Vamsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey
sídlo: Sv. Cechač.p. 1277,40'7 47 Vamsdorf
vlastní

.' j,,.

