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vnŘn"rxÁ vyHLÁŠKÁ
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve, věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na siÍnicích Ú. u ttt. tiiay,
místnÍ_ ko_Inunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského úřadu
Varnsdorf příslušný podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.36llž000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších predpisů 1áale jen ,,zákon J silničním
Provozu"), Podle § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením 5 i72 zákona ě.50012014
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád.')

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v

umístěni dopravního značení:

- svislá doPravní znaČka IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště" s dodatkovou tabulkou El3 s registrační
značkou oprávněného vozidla ,,1UF l190.'

- vodorovné doPravní znaČení VlOf ,,Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou''

v.Iokalitě: na stávajícím parkoviŠti v ulici Karolíny Světlé před domem č.p.3018 v obci Varnsdorf;
viz situační pIánek s vyznačeným umístěním navrlrovaného dopiavního značení.

Termín: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatřeni obecné povahy
Toto opatřcní obecné povahy nabývá účinnosti patnácdm dnem po dni vyvěšení veřejnó lyhlášky.

Podmínky pro provedení rnístní úpraly provozu:

1. Provedení a umístění dopravního značení musí byl v souladu s vyhláškou ě. 30l200l Sb., kterou se
Provádějí Pravidla Provozu na pozemních kornunikacích a úprava a řízení provozu na iozemních

^ \o:l.u_nik1:'ch, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technickYctr no.eri.2, Svislá stálá doPravní značka bude instalována na pozinkované trubce ukotveni do betonové patkysfólií třídy 2 v reflexní Úpravě s životností 10 let a za dodržení průjezdního a průchozího profilu
pozemní komunikace, dle TP 65.

3, OsazenÍ, ÚdrŽbu a oPravu dopravniho značení po celou dobu vyhrazeného parkování, za|istí správce
místní 

_ 
komunikace, tj. Technické služby města Vamsdorf. i.r.o., Sv. iecha e,p. lžl1 , +ol ql

Varnsdort a to na náklady žadatele.
4, zadatel v plném rozsahu odpovídá za správnost a údržbu Dz dle stanovených podmínek. a to po

celou dobu platnosti rozhodnutí silničního správního úřadu.
5 Z !Ův9du ZajiŠtění bezpečnoýi siIničního provozu může správní orgán stanovit dopravní značení,

případně stanovené dopravní značení změnit.



odůvodnění
Navrhovatel pan Václav Lúftner, bytem Karolíny Světlé č.p. 3018, 407 47 Varnsdorí] podal návrh na
,,Stanovení místní Úpravy provozu" spočívající v osazení nového dopravního značení' na stávajícím
ParkoviŠti v ulíci Karolíny SvětIé před domem č.p.30l8 ve Vamsdorfu. Důvodem ke stanovení místní
Úpraly provozu je zajiŠtění vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo s registraění značkou 1UF l190
pro imobilní osobu.

Správní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. l písm. c) zákona o silničním provozu na
základě Žádosti a souhlasu vlastníka pozemní komunikace a sóuhlasu příslušného dotčenÉho orgánu
Policie České republiky, Krajského řeáitelswí policie Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Dopravní
inspektorát Děčín pod č j.KRPU_20 19 68- l / ČJ -2020 -0 40206 ze dne l 4.|2.2020.
Toto Předmětné Oznámeni o návrhu opatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
úředních deskách příslušných yl"9_" p_"d správním řádem předepsanou dobu t5-ti dní (iozhodným
termínem vYvěŠení z hlediska řádného doručení předmětného návrňu opatření obecné povahy byl termín
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf - vy,věšeno 0l.b4.202l, selmuio tl.'o+.)ozt;. r
návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30{i dnů uplatněny žááné připomínky nebo
námitky.

Vsouladu s §173, odst. 1správního řádu a podle§ 77 odst. l písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava p.ovoru nu pozemních komunikacich - na
stávajícim ParkoviŠti v ulici Karolíny SvětIé před č.p.3018 v obci Varnsdorf spočívající v umístěni
dopravního značení dle výše uvedené specifikace,

Poučení
Proti tomuto stanovení místní úpravy orovozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ l73 odst. z spravnitro radu;.
opatření obecné povahy nab],;vá účinnosti patnác!/m dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Jaroslav Beránek, v.r.
vedoucí odboru sprá\y maj€tku a inv€stic

příIoha: situační plánek s vyznačením předmětné lokalityje k nahlédnutí v kan celáři č.44

Toto stanovení musí být lyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdoď a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetoqých stránkách.
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Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne:
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Razítko a podpis orgánu, který ponrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Na vědomí:
Obdrží:
Václav Lúftner, Karolíny Světlé č.p. 3018,407 47 Vamsdoď
Město Vamsdorf, nám. E. Beneše 470,407 47 Y amsdorf

Dotčený orgán:
Policie české republiky, Krajské ředitelswí policie, Dopravní inspektorát Děčín, IDDS: a64ai6n

sídlo: Husovo nám . č.p. ||1/12,405 58 Děčín 4

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

sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277,407 47 Y arnsdoii 
-

vlastní


