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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věceclr stanovení místní úpravy provozu na pozemních kornunikacích - na silnicích Ú, á ttt. triay,
mistní kornunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci dle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.
36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktóných zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dálejen ,,zákon o silničníIn provozu"), podle § 77 odst. l píim. c) téhož zákona av
souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozde;sictr ir"ap;rů 1aaI" j"n
,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpra..y provozu na pozemních komunikacích, spočívající
v osazení nového svislého dopravního značcní či zaíízení:

- A|a "Zatáčka vpravo''
- Alb "Zatáčka vlevo''
- Z3 ,,Vodící tabule'.

silrrice: III. třidy, č. 111126325 v obci Chřibská na okrese Děčin

v lokalitě: ve směrovém oblouku u domu č.p. 198 a ev.č. 49 a 27, viz situační plánky
s lyznačeným umístěním navrhovaného dopravního značení.

důvod: k omezení vzniku časdch kolizních situací

navrhovatel: Město Chřibská, lČo 00261378, Chřibská ě.p, l97,407 44 Chřibská

term ín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

Q) N-,",

při dodržení těchto podmínek:

l . Výrobu, osazení i Údržbu dopravního značení či zařízení zajišt'uje na své náklady navrhovatel, a
to v dohodě s Příslušným majetkovým správcem komunikice, ktený tn je na úLemí ústeckého
kraje na okrese Děčín pro 

_silnice lI. a III. třídy Správa a iraÁa šitnic Ústeckého kraje,
příspěvková organizace, Krokova 1439/l6, 405 01 Děčín.

2. Rozrněry, provedení a osazení předmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.z9!!??l: SY: klerou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu
s CSN EN 12899-1 a dále v souladu s technickýIni podmínkami TP 65 - Zásady pio dopravní
značení na pozemních komunikacích v aktuálním znění.

3. Osazení bude provedeno nejdříve po nabyí účinnosti Opatření obecné povahy.



obdržení žádosti Města Chřibská, IČo 00261378, Chřibská č.p. |97, 407 44 Chřibská. podložené
výkresy byl dán podnět k osazení Dz z důvodu omezení vzniku častých kolizních situací.
Na základě tohoto Podnětu Městský úřad Vamsdor{ OSMl - oddělení dopravy a silničního hospodářství,
jako PřísluŠný sPrávní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na
silnici Č. II]/26325, Chřibská, Horní Chřibská, po vlastním uvážení zahájil ip rávní íízení a vystavil p1oto
v souladu s § l72, odst. l, zákona č. 50012004 Sb., správní řád, dle § 77, odst. 5, zákona č.3a l/2000 Sb.,
o Provozu na Pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničníln provozu), ve
znění pozdějších předpisů, tento návrh opatření obecné povahy.

Návrh stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na silnici ě. I1tl26325, Chřibská,
Homí Chřibská byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním provozu projednán
s PřísluŠným dotčeným orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem Územního odboru běčín policie čR,
Krajskó ředitelství Policie Ústeckého kraje, jež návrh stanovení rnístní úpravy provozu odsouh1asil dne
I |, 1.202 I pod č j. KRPU-20 7 1 43 - I / CJ -2020 -0 40206.

Poučení
Vlastníci 

_nemovitostÍ, 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva

mohou blýt oPatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou bllŤ dotčeny, mohou uplatnit písemnó připomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveře.jnění.

V souladu s ustanovením § 172 a 773 Zíkona č.50012004 Sb., správní řád, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu 15 dnů.

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

Příloha: návrh stanovení rnístní úpravy provozu

Tato PÍsemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorí]
Městského Úřadu Chřibská a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách.
oznámení s datem vyvěŠení a sejmutí a razítkem orgánu bude zailáno neprodleně zpět na Městský úřad
Varnsdorf, OSMI, silniční správní úřad.

č1. vuv.l +te:/z02lcolSa str. 2

odůvodněni:

Na úřední desce vyvěšeno dne: .3.[..!i...?!.4,,.. sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který polvrzuje vyvěšení a sejmulí oznámení.

Na úřední desce rryryěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ě.p,470,407 47 Varnsdorf
MěU Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská č.p, 197,407 44 Chřibská

Na vědomí:

NavrhovateI:
Město Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská č.p, l97,407 44 Chřibská

Ql) t;u.,



Č1. uuve +to:rzozIcotsa str. 3

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

sídlo: Husovo náměstí č.p. 1 l l/l2, 405 02 Děěín

ostatní:

ýstecl{ k?j, Velká Hradební 3118/48,400 01 Ústí nad Labem (doručí se na Správu a údržbu silnic
v_sle9ruto kraje, příspěvkov á organizace, Ruská 260, 4l7 03 DuLí, provoz Děčin, Krokova 1439/16,
IDDS:6hevxje)
vlastní

Qyó|0\
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