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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářsfuí, jako přislušný správní úřadve věcech stanovení místní írpravy provozu na pozemních komunikacich _'i" rrr|ir"r,'ii. l tll. třídy,místní komunikaci a veřeině přkiupné ,:reloue' tornunlta"i dl" urrunou.ní § 124 odst. 6 zákona č.36l/2000 Sb.. o provozu na pozetnních komunikacich a o změnách některých zákonů, ve zněnípozdějšich pr'edpisů (dále ien..zákon^o silnieni, p.o, o.u::l.-podIe § 77 
"a.i. 

i piin,'.'.iieňo, )aronu u ,

]lJ]iťi,i#ji"""ením 
zikona č, 500/2004 sl., .p.a,"i'iÍJ, ve znění po,aé.;si.r, É"r,* (dáIe jen

zveřcjňu.ie zámčr na stanovcní místní úprary provozu na pozemních komunikacích, spoČÍvající vosazení svislého rlopravního značení a uo.1o.o"nót o aopÁi,it o ,nuteníl 
"'- ""'-*" "' "t'''

- svislá doPravní znaČka IP. 
_72 ,, Vyhrazené parkovlšlá" s dodatkovou tabulkou El3 s registračníznačkou oprávněného vozidla,,8Ú7 631t" 

'

- vodorovné dopravní znač-ení vlOí,, yyhrazené parkovišrě pro vozidlo přepravující osobu těžceposíiženou nebo osobu těžce pohybově postiženoi'.
v 
'okalitě: 

na stávajícírn parkovišti. v ulici Pražská p.p.č.2887/23 u lókárny Tf,RCIA vobcivamsdorf, viz situační plánek s vyznačeným umístěním naurliouuneno dopravního značení.

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecnó povahy

výrobu. osazení i.údržbu.a opravu dopravniho značení po celou dobu vyhrazovaného parkování budezaJlšt oval správce komunikace. tj. Tsm s,r,o. Varnsdorf. a io na naklady žadatele,
Rozméry, provedení a osazení oředInětného dopravního značeni bude v souladu s Vyhláškou č.294120|5jl; -J.Jil;;"rTř".;ii.ffi;i'" 

provozu na ň;;;;h ffi;;ikacích. v,",l,;" JéŠN;N 
.tzarg-l 

u

komunikacích v aktuálním;něnlodmínkami 
TP 65 - Zásady pro áopravní ,nue.ni ,iu..por.*ni"L

odůvodnění:

Městský Úřad Varnsdod oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřadve věcech stanovení mistní únra.vy provozu na pozemních ton,,unitr.i.t, -'i.".;r""i.tr,,"ů.'i'I''.,riay.místni komunikaci a veřeině přístupné ueelove 'korn""iř".i. 
"uarr"r 

dne 30.4. 202l návrh pani IvetyJerylkové, bl4em Pražská č.p,2807.'407 47 Vr*.J;;i;;']šiuřou.n; ,irtni úpravy provozu..spočivajicív osazení svislé doPravní Značky č. lP l2 ., rynaor"rl'- porrovllitd.. s dodatkovou tabulkou El3s registrační značkou oprávněnéhá vozidla ..tŮz'á:li: ", ""odorovného dopravniho značeni VlOf" vyhrazané parkovišté pro vozidlo přepravujíci osobu kž|e p-ostiženou nebo osobu t!žce pohybověpostiženou" na stávajícím parkovišti v'ulici "Pražská 
|.p,e ."ish nl u lékámy TERC, ve Várnsdoďu,

l'l,i , ,



č1. vuve l08?6/202lGolsa str. 2

DŮvodem ke stanovení místní ÚPravy.provozu je zajistit vyhrazené parkovací místo pro konkrétní osobu,dceru Rozálii JetrýIkovou, kteri_ Je'dižitelem 
"pruřazu 

z'iplp. Naurn byl odsouhlasen v Radě městaVamsdorf na svém 58. zasedání dne 29.04.2021.
Na základě tohoto podnětu Městský Úřad Vamsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství,jako PřísluŠný sPrávní úřad ve věcéch.stanoveni.i.t i ,lp*"f p-vozu na pozemních komunikacích _ nasilnicích IL a III. třídy, místní komunikaci a verejně přísiu|nt ',ie"toue d";ik*i;;;;;iini. uuaz"nizahájil správni řizení a vystavil proto v souladu . 5 riz, oa'.t. l, zákona ě. 500/2004 Sb., správní řád, dle§ 77, odst, 5, zákona č. 36ll2000.sb., o p.ouoru" nu por.rnlr,' komunikacích 

" 
o ,.cr?"r' nett"ryr.nzákonů (zákon o silničním provozu), ve zn3ní pozdějších preá|is,i, t"nto návrh opatření obecné povahy.

Návrh stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacích - na stávajícím parkovišti v uliciPražská p,p.č.2887/23 u lékámy. 
'ERCI 

v kú. Varnsdori býi v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3)zákona.o silničním provozu projednán.s příslušným doteenlim orgánem, tzn. Dopravirím' inrp.l,to.at.,nUzemního odboru Děčín Policie..ČR, Kíaj_ské ř;ditelství p"olicie usteckého kraje, 1ež návrh stanovenimístníúpravyprovozuodsouhlasil dne14,í2.2020p.ar..;.xŇÚ-zói;;8-i)éj-;;;b]ř'#" "

Poučení
Vlastníci nemovitostÍ, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického právamohou blh opatřením obecné povahy přímo dotčeni. ,or,ou pojut písemné odůvodněné námitky, ostatniosoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou blit Joie eny, ;;il 

"pň;'oO.r"i'oi'ro"r'"n,v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.
V souladu s ustanovením § l72 a l73 Zákona č. s00l2004 §b., správní řád, je tento návrh opatřeníobecné povahy qvěšen na dobu 15 dnů.

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

Příloha- situaČní Plánek k nahlédnutí v kanceláři č.44 na Měú Varnsdorf nám. E. Beneše 470,407 47

Na úřední desce vyvěšeno d"", .,..1..1..:'.l..i.i?].. sejrnuto dne:Razítko a podpis orgánu, kíerý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Na ýřední desce vwěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdoď

Na vědomí:

Obdrží:

ff;l;. ir"#!;J:i 
PraŽská č.p. 2807, 407 47 Varnsdorf, zastoupená - Iveta Jeťýlková, pražská č.p. 2807,

Město Varnsdorf, nám. E, Beneše 4 70, 407 47 Vamsdorf

Dotčený orgán:
Policie České repubIiky, Krajské. ředitelství policie, Dopravní inspektorát Děčín, IDDS: a64ai6nsídlo: Husovo nám . ě,p. 111112, 405 53 Dě8ín i
ostatní:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., IDDS: zaj6jey
_ sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277, 407 47 Varnsdoiť 

-

vlastní

/-,,
(4l| 11;_s7.


