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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNE POVAHY

Městský Úřad Varnsdorf, oSMI oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní úřad
ve. věcech stanovení místní ílpravy provozu na pozemních kornunikacích - na siinicích it u lII. triay,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové kornunikaci příslušný podle ustanovení § l24 odst. 6
zákona Č, 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komLrnikacích a o změnách některých zák]onů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), podle § 77 odst. l písm. c) téhož zákona a
v souladu s ustanovením § l72 zákona č.500i20l4 Sb., správní řád, ve znění pozd8jších piedpisů (dále jen
-sPrávní iád*), na zlkladě podnětu navrhovatele a po písemném souhlainém stanóvisiu Krajského
řediteIsWÍ policie Usteckého kraje, Územního odboru Děčín, Dopravního inspektorátu (dáie jen
,,Krajského ředitelství pol icie"),

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívajici v osazení
dopravního značení či zaíízení v přesné specifikaci a umístění die vložené přílohy,
rypracované společností Ing. Miroslava Ouzkého:

v osazení nového svislého dopravního značení či zaíízeni:
,,Pozor, zpomalovací práh''

- 2x ,,IP02" ,,Zpomalovací práh'.

a v osazení dopravního zařízení;

- 2x zpoma|ovací polštář MP-SP65 1800x2000mm

- 2x radar s ukazatel€m rychlosti (smajlík)

na pozemní komunikaci ul. Bratislavslcá v obci Varnsdorf na okrese Děčín

v lokalitě: Před základní školou, viz situační plánek s ryznačeným umístěním nayrhovaného
dopravniho značení a zaíízeni

důvod: zklidnění dopravy v okolí základní a mateřské školy, kde je zvýšený pohyb dětí, viz
situační plánek s vyznačením umístěním navrlrovaného dop ravní znaění

navrhovatel: Město Vamsdorí, IČo 00261718, Nám. E. Beneše č ,p, 470, 407 47 Varnsdorf

temín: . do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy
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při dodržení těchto podmínek:

l. Rozměry, ProvedenÍ, osazení či vyznačení předmětného dopravního značení či zařízení musí blýt
v souladu s Vyhláškou č.29412015 Sb.. kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, dále vsouladu s CSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínka;i Tp66_
Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích + TP 133 - Zásady pro dopravní značení
na PK v aktuálnírn zněnÍ. Provedení dopravních značek: svislé stálé dopravní inačky budou
instalovány na pozinkovaných trubkách ukotvených do betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní
ÚPravě s Životností l0 let a za dodržení průjezdního a průchozího profilu pozemní komunikace, dle
TP 65.

2, Výrobu, osazení a vyznačení nového dopravního značení či zaíízení zajišt'uje na své vlastní náklady
navrhovatel. Realizace bude provedena až po nab>íí účinnosti tohoto opatření obecné povahy.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po tlni vyvěšeni veřejné lyhlášky.

odůvodněni

Městský Úřad Vanisdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako přísIušný správní úřad
ve věcech stanovení rnístní úpravy píovozu na pozernních komunikacích na siinicích iL u trr, triay,
mistni komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel dne 8.12.202l návrh Města
Varnsdorf. lC 0026l718, Nám. E. Beneše č.p. 41O,407 47 Varnsdoď ohledně osazení svislého
dopravního znaČení a zařízení _v přesné specifikaci a rrmístění dle vložené příIohy, a to na místní
kornunikaci uI. Bratislavská u zš v obci varnsdorf na okrese Děčín.

Návrh bYl odsouhlasen příslušným státnim orgánem pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního
Provozu, tj, Krajským ředitelstviln poIicie Usteckého kraje, Územní odbor Děčín, Ďopravní inspektorát,
Husovo náměstí č.p. 1 l l , 405 02 Děčín,

Na základě tohoto podnětu byl dne 8.12.202] vystaven Návrh na změnu místní úpravy provozu v
umístění výše uvedeného dopravního značení.

Toto předmětné oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
úředníclr deskách přís|ušných úřadů pod správním řádem předepsanou dobu l5-ti dnů (iozhodným
termínem vyvěŠení z lrlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné povahy byl termín
vyvěšení na úřední desce Městského írřadu Varnsdorf - vyvěšeno 10.12.2021, sejm\to 29.12.2021). K
návrhu opatření obecrré povahy nebyly v zákonné lhůtě 3O-ti dnů uplatněny žádné připomínky nebo
nám itky.

Vsouladus§173,odst. 1správniho řádu a podle § 77 odst. 1písm. c)zákonao silničním provozu
se Proto dneŠnim dnem stanovuje místní úprava přovozu na pozemních komunikacích _ na místní
komunikaci ul, Bratislavská u ZS v obci Varnsdorf na okrese Děčín, spočívající v umístěni
dopravního značení či zařízení dle qýše uvedené speciíikace.

Poučení
proti tomlto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ l73 odsí.2 správního řádu).
opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhIášky.

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

PříIoha - stanovení místní úpravy provozu DIO

Tato písemnost musí b}t vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
zPŮsobem umoŽňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách. Oznámení s datem vyvěšení a
sejmutí a razítkem orgánu bude zasláno neprodleně zpět na Městský úřad Vamsdorf, oSMi. silniční
správníúřad.
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Naúřednídesce vyvěšeno dne: ...,1l..1i',.111. sejmuto dne:

!:zí!ro ! ryleis orgánu, který ponrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Na Éřední desce vwěsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470 ,407 47 Yarnsdorf

Na vědorní:

Navrhovatel:
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdorf

Dotčený orgán:
Polic.ie České republiky, KŘP Ústeckého kaje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:a64ai6n

sídlo: Husovo náměstí č.p. 1Ill12,405 02 Děčín

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

sídlo: Sv. Čecha č.p. 1277,407 47 Varnsdorř
vlastní
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