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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
C)známení o návrhu opatření obecnó povahy

Mčstský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad

ve věcech stanovení místní írpravy provozu na pozemních komunikacíclr - na silnicích II. a III. třídy,
místní konlunikaci a veřejně přístupné účelové komrrnikaci dle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.

36112000 Sb., o plovozu na pozemních konrunikacích a o zIněnáclr některych zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dálejen,,zákon o siIrričnírrr provozu"), podle § 77 odst. l písrn, c) téhož zákona a v

souladu s ustanovenítn zákona č. 50012004 Sb., správrií řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

,,správní řád")

zveřejňuje zámčr na stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spoČÍvající
v osazení nového svislóho dopravniho značení či zaíízení:

- B28 "Záklz zastavcní" s rlot|atkovou tabulkou E8e ,,Úsek platnosti l0m/l0m" a E13 ,,Mimo
obsluhy ČOV"

silnice: při silnici č. III. třídy, č. 11112586I v obci Chřibská na okrese Děčín

vlokalitě: zpevněná plocha u domu č.p. l5l, viz situační plánky s vyznačeným umístěním
navrhovaného dopravního značení.

důvod: zajištění možnosti užívání zpevněnó plochy, ktcrá slouží jako stáčccí místo při
obsluze čov chřibská

navrhovatel: Město Chřibská, lČo 0026l378, Chřibská č,p. I97,4O7 44 Chřibská

tennínj do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

při dodržení těchto podmínek:

l. Výr,obu, osazení i údržbrr dopravního značení či zařízení zajišťuje na své náklady navrhovatel.

2. Rozměry, provedení a osazení předmětnélro dopravriího značení bude v souladu s Vyhláškou č.

294120|5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v sou|adu

s ČSN pN 12899-1 a dále v souladu s teclrnickými podmínkami TP 65 Zásady pro dopravní
značení na pozernníclr komunikacícli v aktuáIním znění.

3, Osazení bude provederro nejdříve po nabYí írčinnosti Opatření obecné povalry.
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odůvodnění:

obdržení žádosti Města Chřibská, IČo 00261378, Chřibská č,p. l97, 407 44 Chřibská, prostřednictvím
svého zástupce Ing. Ouzkélro Miroslava, IČO 86867865, Huntířov č.p. l9l, 405 02 Huntířov podložené
výkresy byl dárr podnět k osazení DZ z důvodu zajištění nrožnosti užívání zpevněné plochy, která slouží
jako stáčecí místo při obslr.rze COV Chřibská. Zejména v turistické sezóně na ploše dochází k odstavování
vozidel turistů a je tifi7 znenožněna obsluha COV a vozidlo obsluhy musí stát vjízdnírn pru|ru na

komunikaci č.Illi25861.

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 komunikacích - na

zpevněné ploše u domu č.p.l5l při silnici č, Ull25861, Chřibská po vlastním uvážení zahájil správní
řízení a vystavil proto v souladu s § l 72, odst. 1, zákona č. 50012004 Sb., správní řád, dle § 77, odst. 5,

zákona č, 361lZ000 Sb,, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o

silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tento návrh opatření obecné povahy.

Návrlr stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na zpevněné ploše u domu č.p.l 51

při silnici č. 11125861, Chřibská byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním provozu
projednán s příslušnýrn dotčeným orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem Uzemního odboru Děčín
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého ,kraje, 

jež návrh stanovení místní úpravy provozu
odsouhlasil dne 23.8.202l pod čj. KRPU- l44626-1lCJ-2021-040206.

Poučení

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související svýkonem vlastnického práva
mohou bylt opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou b;y't dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souladu s ustanovením § 112 a l73 Zákona č.500/2004 Sb., správní řád, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu 15 dnů,

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

Příloha: návrh stanovení místní úpravy provozu

Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf,
Městského úřadu Clrřibská a též způsobem urrrožliujícím dálkový přístup, na internetových stránkáclr.
Oznámení s datern vyvěšení a sejmutí a razilkem orgánu bude zasláno neprodlené zpěí na Městský úřad
Varnsdorf, OSMI, silniční správní úřad,

i 3 l|] i021
Na úřední desce vyvčšeno dne: sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, ktery porvrzuje lyvěšení a seýttutí oznámení.

Na úřední desce wvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 410, 401 47 Varnsdorf
MěÚ Chřibská, IDDS: xcsa38b

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

Na vědomí:

NavrhovateI:
Ing. ouzký Miroslav, IČo 86867865, Huntířov č.p. I91,4O5 02 Hr:ntířov

zastoupení pro: Město Chřibská, IDDS: xcsa38b
sídlo: Chřibská č.p. I97, 407 44 Chřibská
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Dotčený orgán:
Policie Ceské republiky, KRP Ustecké|ro kraje, Uzemní odbor Děčírr, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p. 1Illll2,405 02 Děčín

ostatní:
vIastní

l,, ,;,l
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