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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varrrsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřadve věcech stanovení rnístní Úpravy provozu na pozemních komunikacích - nu.;Ini"ich ň. u ttt. tiiay,
mjstní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci dle ustanovení § l24 oJst. i zákona č.36112000 Sb., o Provozu na pozemních konunikacích a o změnáclr někter}ch zákonů, ve zněnípozdějších předpisů (dátejen ,,zákon o siIničníln provozu..), podle § 77 odst. l píšm. c) téiái'zákona avsouladu s ustanoveníIn zákona č. 50012004 Sb., správní'iád, ve znění poza8;srcn pr.api.,: 1aat".1.n
,,správní řád")

zveřejňuje zámér na stanovení místní úprary provozu na pozemnich komunikacích, spočivající vosazení svislého dopravního značení a vodorovnóho dopravního značení:
- svislá doPravní znaČka IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště" s dodatkovou tabulkou E13 s registrační

značkou oprávněného vozidla ,,9U1 4660'.
- vodorovné dopravní znaČení VlOf ,, Vyhrazené parklvišlě pro vozidlo přepravující osobu těžce

postiženou nebo osobu těžce pohyboyě posíiženou.'

v.lokalitě: . na stávajícím parkoviŠti p.p,č.2937/l v ulici Lesní naproti č.p. 2960 v obci Varnsdorí,
viz situační plánek s vyznačenlýrn umístěním navrhovanél-to dopr.avního značení,

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

Výr_obu, osazení iúdrŽbu a oPravu dopravního značení po celou dobu vyhrazovaného parkování bLrdezajišťovat správce komunikace, tj. Tsm s.r.o. Varnsdorf, a to na náklady žaáatele.

}3zlcrr, provedení a osazení předmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.29412015sb,, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu š ešŇ eŇ rzsss r udáIe v.souladu s technickýrni podmínkami Tp 65 - zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacich v aktuáln ím zněni.

odůvodnění:

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako přísiušný správní úřadv1 vělch stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na siinicích ti. u ttt triay,
m ÍstnÍ. komunikaci a veřejně přístupné účelové Řomunikaci, obdržel dne 14.12. zozo 

"ar.r, 
p""u l"truNechyby, nar. 18.4.1949, Lesní č.p. 2960, 407 47 Varnsáorf na ,,Stanovení místrrí úpravy' |rovozu.'spoČÍvající v osazení svislé dopravní značky č. IP 12 ,, Vyhrazené parkoviště " s dodatkováu taLuikou p l ;

s registraČní znaČkou oPrávněného vozidla ,,gUl 4660" a vádorovného dopravního značení VlOf
,,Vyhrazené parkoviŠtě pro vozidlo 

. 
přepravující osobu těžce postiženott nebá osobu lěžce pohybově

p^osliže.nou." na stávajícím parkovišti p.p.č. 2937lt v ulici Lesní naproti č,p.2960 ve Várnsdorfu.
DŮvodem ke stanovení místní Úpravy provozu je zajistit vyhrazené parkovací místo pro konkréini osobu,

,@',,,



č,i, vuva +sl+lzoz tGotsa §tr, 2

která je držitelem prúkazu ZTP, Návrh byl odsouhlasen v Radě města Varnsdorf na svém 5 l . zasedání
dne 10.12.2020.

Na základě tohoto podnětu Městský úřad Vamsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství,
jako Příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikácích - na
silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, po vlastním uvážení
zahájil správní řízení a vystavil proto v souladu s § l72, odst. 1, zákona č. 50012004 Sb,, správní řád, dle
§ 77, odst. 5, zákona č.36112000 Sb,, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonŮ (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tento návrh opatření obecné povahy,

Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na stávajícím parkovišti p,p.č.
2937 /I v ulici Lesní naproti č,p.2960 v k.ú. Vamsdorf byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a3) zákona o
silniČním provozu projednán s přislušnýln dotčeným orgánem. žn. Dopravním inspektorátem Územního
odboru Děčín Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, jež návrh stánovení místní úpravy
provozu odsouhla sil dne 1 4, 1 2.2020 pod č j. KRPU-20 l 9 68 - 1 l ČJ -2020 -0 4020 6.

Poučení
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou bYlt opatř€ním obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou b]ýt dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souladu s ustanovenÍm § 772 a l73 Zákona č, 500/2004 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 - situaění plánek k nahlédnutí v kanceláři č.44 na MěÚ Varnsdorf, nám. E. Beneše 470,40,7 47
Vamsdorf

Na úřední desce vyvěšeno dne: ...,i.Íl..ii..i!i1. sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potýrzuje lyvěšení a sejmutí oznánlení.

Na úřední desce wvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Y arnsdorf

Na vědomí:
Obdrží:
Petr Nechyba, Lesní č.p. 2960, 4O7 4't Varnsdorf
Město Varnsdorí] nám. E. Beneše 470. 407 4'I Varnsdorf

Dotčený orgán:
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie, Dopravní inspektorát Děčín, lDDS: a64ai6n

sídlo: Husovo nám. č.p. 1I1l|2, 405 58 Děčín 4

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

sídlo: Sv. Čecha č.p. t217, 407 47 Varnsdoii 
-

vlastní

@h,,,


