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VEI1EJNÁ VYHLÁŠKA
C)známení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářStví, jako příslušný správní írřad
ve. věcech stanovení rnístrií úpravy provoztl I]a pozemních komunlkacích - na silnicích iL á ttt. triay,
m_ístní 

^komunikaci 
a veřejně přístrrpné účelovó komunikaci dle ustanovení § l24 ;JJ, ;rákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt;ry,rch zákonťl, ve znění

pozdějších předpisti (dáIejen,,zákon o silničníIn provozu"), podle § 77 odst. l píšm. 
") 

teI.,oz.aronu u usouladu s ustanoveníIn zákona ě. 50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdůlsicI, pr"dpi.ů 1aaI" .1.n,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy přovozu na pozemních komunikacích, spočívající v
osazení svislóho dopravního značcní a vorlorovného tlopravního značení:

- svislá dopravní znaČka IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště" s clodatkovou tabulkou El3 pro dvě vozidla
s registrační zrračkou ,,lTH 627 6 a 7 AIJ 816l''

- vodorovnédopravníznačení Yl}e,,Vyhrazené parkoviště''
V lokalitě: na ulici Pletařská p.p.č,1684/l před č.p. 294l v obci Varnsdorí] viz situační plánek
s vyznačenýIn umístěníIn navlhovanéIro dopravníIro značení.

tenníIr: do 45 dnů od nabyti účinnosti Opatřcní obccné povahy

Výr.obu, osazení iírdrŽbu a opravu dopravního značení po celou dobu vyhrazovaného parkování bude
zajišťovat správce komunikace, tj. Tsrn s.r.o. Varnsdorf, aio na náklady žaáatele.
Rozměry, provedení a osazení předmětrrého dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.2g4l20l5
Sb,, kterou se Prováděj í pravid la provozu na pozemnich kornunikacích, v sou ladu i CŠŇ sN r2sqq r .dáIe v.sou]adu s,technickými podmínkami Tp 65 zásady pro dopravní značení na úernníchkornrrnikacich v aktuálníln znéni, 

odůvodnění:

Městský Úřad varnsdorf, osMI - oddělení dopravy a silrričního hospodářství, jako příslušný správní úřadve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních kornrrnikacích _ na siirricích it. u llr. trlay,
m.Ístni komunikaci a veřejné přístupné účelové Lornunikaci, obdržel dne 26.01,202l návrl.t pánu JanuCibulkY. AUTOŠKOLA. se sídlem Plelařská č.p.2o41.407 47 Varnsdorf na..Slanovettí mistni úprav,
Provozu" sPoČÍvající v osazení svislé dopravní značky č. IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště,, s dodatkovou
tabulkou E13 s registrační značkou pro dvě vozidla , nz ,,trH 627 6 a 7ÁU 816l.. a vodorovného
dop,avního značení VlOe ,,Vyhrazené parkoviště" na ulici Pletařská p.p.č.l684/l pred čp.29+1 ve
Varnsdorfu. DŮvodem ke stanovení místní ťtpravy provozu je zajistit vyhrazené pu.t ouu"i 11ir,o pro
konkrétní osobu. Návrh byl odsouhlaserr v Radě rrrěitá Varnsdórfna svém 63. zasedánídne 15.01.202l.
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PŤÍloha - situaČní plánek k nahlédnutí v kanceláři č.44 na MěÚ Varnsdorf, nám, E. Beneše 470,407 47
varnsdorf

Na úřednídesce vyvěšeno tlne:,.!,?..'.'.!....i!!:.... sej m uto dne:
Razííko a podpis orgánu, který ponrzuje vyvěšení a sejmutí oznŮmení.

Na úřední desce wvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, NáIn. E. Beneše č.p. 410,407 41 Varnsdorf

Na vědomí:

Obdrží:
Jan Cibulka, Pletařská č.p. 294 |, 407 4't Varnsdorf
Město Vamsdorf, nám. E. Beneše 4'10. 407 4'1 Varnsdorf

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

sídlo: Husovo nám. č.p, l11/l2,4O5 58 Děčín 4

ostatní:
Technické sIužby města Varnsdorí] s.r.o,, IDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277, 407 41Varnsdoii 
-

Vlastní

č, j, vtuvlr l86l7202IGolSa

Na základě tohoto Podnětu Městský úřad Vamsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství,
jako PřísluŠný sPrávní úřad ve věceclr stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikácích - na
silnicích II. a III. třídY, rnístní komunikaci a veřejně přístupné účelové koÁunikaci, po vlastním uvážení
zahájil správní řízení a vystavil proto v souladu s § l72, odit. I, zákona č, 500/2004 Šb., správní řád, dle
§ 77, odst. 5, zákona Č. 36l/2000 Sb., o provozu na pozemních komrrnikacích u o ,.ěná.h některých
zákonŮ (zákon o silniČním provozu), ve znění pozdějšíclr předpisů, tento návrh opatření obecné povahý.
Njv.r! stal9vení místní Úpravy plovozu na pozemníclr komunikacích - naulici Pletařská p.p.č.1684/l
Před Č.P. 294l v k.Ú. Varnsdorf byl v souladu se zněníIn § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním provozu
|'o.j.9nál_. PřísluŠným dotčeným orgánem, tzn, Dopravním inspektorátám územního odboru Děčín
PoIicie CR. Krajské ředitelství policie Ústeckého kaje, jež návrh stanovení místní úpravy provozu
odsouhlasi] dne I 4.12.2020 pod č j, KRPU_20 1968-1 lČJ -2020-040206.

Poučení
Vlastníci 

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

nrohou být oPatřenÍIn obecné povahy příIno dotčeni, rnohou podat písemné oiůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy molrou být doičeny, mohou uplatnit písemné připomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souladu s ustanovením § l72 a 773 Zákona 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


