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vnŘn"rNÁ vyHLÁšKA
OPATŘENÍ OBECNE POVAHY
Městský Úřad Varnsdorf OSMl - oddělení dopravy a silničníhohospodářství, jako příslušný správní úřad
věcech stanovení místníúpravy provozu na pozemních komunikacícli _ na siinicích it. u Ilt. triay.

ve_

místníkomunikaci a veřejně přístupnéúčelovékomunikaci ve správním obvodu Mčstského ťrřatlu
Vamsdorf přísluŠnýpodle ustanovení § l24 odst, 6 zákona č, 36112000 Sb., o provozu na pozenlních
komunikacích a o změnách něktených zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dálejen
,,zákon Ó silničním
Provozu") Podle § 77 odst. 1 písm. c) téhožzákona a v souladu s ustanovením § I72 zákona č,50012014
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dáIe jen ,,správní řád..)
stanovuje místníúpravu proyozu na pozemních komunikacích, spočívajicív
umistění dopravního značení:

-

v
s

svislá doPravní znaČka IP 12,,Vyhrazené parkoviště" s dodatkovou tabulkou
značkou oprávněn ého vozidla ,,|IJC 5767''

El3

s registrační

vodorovné dopravní značení VlOe ,,Vyhrazené parkoviště''

lokalitě: na novém parkovišti p.p.ě,284Ill v ulici Edisonova v obci Varnsdorí] viz situačníplánek
vyznačeným umístěním navrhovaného dopravního značení.

Termín; nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnostitohoto Opatření obecné povahy
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnostipatnácfým dncm po clni vyvčšcnívcřejné

ryhlílšky.

Podmínky pro provedení místníúpraly provozu:

l.

_
2.
3.
4.
5.

Provedení a umístění dopravního značenímusí bllt v souladu s vyhláškou č.30l200l Sb., kterou se
Provádějí Pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízeníprovozu na pozemních
komunikacích, ve znění pozdějšíclr předpisů, a dle příslušných platných technických norem.
Svislá stálá dopravní značka bude instalována na pozinkované h.ubce ukotvená do beronové parky
s fólií třídy 2 vreflexní Úpravě s životností 10 let a za dodržeri průjezdního a průchozího profilLr
pozemní komunikace, dIe TP 65.
Osazeni. ÚdrŽbu a opravu dopravního značeni po celou dobu vyhrazeného parkorání. zajisrí správce
místní komunikace, tj. Technické služby města Vamsdorf, s,r.o., Sv. iecha č.p. lůl, qol q.]
Varnsdorf, a to na náklady žadatele.
zadaíel v plném rozsahu odpovídá za správnost a údržbuDz dle stanovených podmínek, a to po
celou dobu platnosti rozhodnutí silničníhosprávnílio úřadu.
Z dŮvodu zajiŠtěníbezpečnosti silničníhoprovozu můžesprávní orgán stanovit dopravní značení,
případně stanovené dopravní značení změnit.
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odůvodnění
Navrhovatel pan Václav Chalupník, nar. 1.10.1976, Křižíkova č.p.2740,407 47 Y arnsdorf, podal návrlr
na ,,Stanovení místníÚpravy provozu" spočívajícív osazení nového dopravního značeníná parkovišti
P.P,ě, 2841/| v ulici Edisonova v obci Vamsdorf. Důvodem ke stanovení místníúpravy provozu .je
zajištění vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo s registračníznačk ou l|JC 5767 .
SPrávní orgán stanovil místníúpravu provozu podle § 77 odst. l písm, c) zákonao si|ničnímprovozu na
základě Žádosti a souhlasu vlastníka pozemní komunikace a sóuhlasu příslušného dotčenéhoorgánu
Policie Českérepubliky, Krajského řeáite_lswí policie Ústeckého kraje, územní odbor Děčín,Dopravní
inspektorát Děčínpod č j.KMU- 13 922-1lČJ-2020-040206 ze dne 17 .L2020,
Toto Předmětné Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
úředníchdeskách příslušných úřadůpod správním řádem předepsanou dobu 15-ti dní (iozhodným
termínem vyvěšení z hlediska řádného doručenípředmětného návrhu opatření obecné povahý byl termín
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf - v},věšeno 13.10.2020, sejmuio zl.io.)ozo;. r
návrhu opaťení obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30-ti dnů uplatněny žáinépřipomínky nebo

námitky.

Vsouladus§ 173, odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. l písm. c) zákona o silničnírn provozu
se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava proyozu na pozemních komunikacích na
ParkoviŠti P.P.Č. 284ll1 v ulici Edisonova v obci Varnsdorf spo}ívajícív umístění dopravního

značenídle výše uvedené specifikace.

Poučení
proti tomuto stanovení místníúpravy provozu
vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prosťedek (§ l73 odst. 2 správního řádu).
opatření obecné povahy nabl/vá účinnostipatnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.
Ing. Jaroslav Beránek, v,r.

vedoucí odboru správy majetku a investic

příloha: situačníplánek

s vyznačením předmětné

lokalityje k nahlédnutí v kanceIáři č.44

Toto stanovení musí být vyvěŠenopo dobu l5ti dnů na úřední desce Městského úřadu
Varnsdorf a též
způsobem umožňujícímdálkový přístup, na internetových stránkách.

Na úřední desce

Z úředni desky
Razítko

a

vyvěšeno
sejmuto

dne:

1

i. l1

?02l]

dne:

podpis orgánu, ktery ponrzuje lyvěšení a sejmutí oznámení,

Na vědomí:

Obdrží:
Václav Chalupník, Křižíkovač.p. 2740,407 47 Varnsdorf
Město Vamsdor{ nám. E. Beneše 4'I0,407 47 Yamsdorf
Dotčený orgán:
Policie Českérepubliky, Krajské ředitelství policie, Dopravní inspektorát Děčín,
IDDS: a64ai6n
sídlo: Husovo nám , é,p. 111ll2,405 58 Děěín 4
ostatní:
Technické služby města Vamsdo{ s,r.o., IDDS: zaj6jey
'
sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277, 407 47 Yarnsdori
vlastní
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