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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obccnó povahy

Městský úřad ValnsdoI,|. OSMI oddělerrí dopravy a si]ničního hospodářstv í, j ako příslLlšný správní ťrřld

vc věcec|l stal]ovení rrrisltlí ťlpravy provozu na pozcmních konlrrnikacíclt - rra silrricích ll. a IIL lřídY,

nlístní kontunikaci a veřejnč přístupné ťrčeIové korrltlnikaci dle ustanovetlí § l24 odst, 6 zákona Č,

36l12000 Sb., o provozu na pozenrních kclnrunikacíclr a o znlčtláclr nčl<terých zákonŮ. ve ztrěni

pozclejších předpisťr (dálejen,.zákon o silničnirn provoztl''), podle § 77 odst. l pisrn, c) téhož zákona a v

sorrlaáu s rtstanovením zákorra č, 500/2004 Sb,, správní řád, ve zrrětri pozclějších předpisŮ (dále .ien

..spl,ávn í řád")

zveřejňujc záměr na stanovcní místní úpravy provozu na pozemních komrrnikacích, spoČÍvající l'
osazcní svislóIro tlopravníIro značení a vot|orovnóho dopravního značení:

- svisIá dopravtli zrračka IP 12 ,,Vyhruzené parkolliště" s dodatkovou tabLrlkou El3 s registlační

zrračkou oprávnčIlélro vozidla ,,6B5 1040"

- vodorovné dopravIlí značení VlOe,, Vyhrazené pcu,koviště"

v lokalitě: na stávajícím parkovišti na p.p.č. 5l2ll5 v ulici 5. kvčlna přcd č.p,2598 v obci

Vartrsdorl, viz situační plánek s vyznačelrýIn unrístěrlítn navrlrovarrélro dopravního značení,

termín: do 45 tlnů od Irrrbytí účinnosti Opatření obccné povalrv

Výrobrr, osazení i írclržbtr a opravu clopravníIro značení po celoLt dobr.r vyhrazovanóIro parkováni bLrcle

zajišťovat správce kolnunikace, tj, 'I-snr s,r,o. Varrrsdorf, a to na náklady žadatele,

Roznlěry. ploveclerrí a osazení přednrčtného dopravrlího značení bude v souladu s Vyhl:iškorr č, 294/20 ] 5

Sb,_ kteiclLi se provátlějí pravidla provoztt na pozctltlích konlLlnikacjch, v srrrtIildlt s ('SN IlN l]899-] a

rlále v souladrr s technickými podnrínkami 'lP 65 _ Zásady pro dopravní značení na pozenlníclr

korttttttiklrctcIt v aktLtálrtírtt znění, 
odůvottnčni:

Městský úřad Vanlscíorf, OSMI - oddčlení clopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správni ťrřad

ve věcech sta]]ovení lnístní ťlpfavy provozll l]a pozeIlníclr komunikacích na silrlicíclr II. a lll. třídY.

nrístní konrttrrikaci a veřejně přístupné účelové kbnrtrnikaci, obdI,žel dne 16.5.2022 úvrh pana.Iatla

Křikavy, nar. 8.12.1917,5. kvěha č.p.2600,407 47 Varnsdorf na,,Stanovení rlístní Úpravy pfoYoztl"

spočívající v osazeni svisló dopI,avní zriačky č. IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště" s dodatl<ovou tabulkoLr E ]3

s registračrrí značkou oprávnčného vozidIa ,,6B5 l040" a vodorovnéIro dopravníIro značení VlOc
,,Vl,hrazené parkoviště" rra stávajícírn parkovišti na p,p,č,5)2/)5 v Lrlici 5, května před Č.P.2598 vc

Val.nsdorfu, Důvoclenr ke stanovení nlístní ťtpravy provozu je zajistit vyhrazené parkovací nlísto Pío
konkrétníosobu. Návrlr byl odsoLrhlasen v Radě nrěsta Varnsdorftra svérn 80, zasedairrícjnc lZ.5.2022.
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Na základě tohoto podnětu Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničriího hospodářstvÍ,
jako příslušný správní úřad ve věceclr stanovení místní úpravy pl,ovozll na pozemních komunikacíclr - na

si|nicích Il, a III. třídy, rnístní kornunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, po vlastnírn uvážení
zahájil správní řízení a vystavil proto v souladu s § l72, odst. l, zákona č. 50012004 Sb., správní řád, dle

§ 77, odst. 5, zákorta ě.36|12000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých

zákonů (zákon o silničnírn provozu), ve znění pozdějších předpisů, tento návrlr opatřeníobecné povahy.

Návrlr stanovení místní úpravy provozu na pozemních komr"rnikacích - na stávajícírn parkovišti p.p.č.

5l2l15v ulici 5 květrra v k.ír. Varnsdorf byl v sorrladu se zněním § 77 odst.2) a3) zákola o silničrlírrr

pr-ovozu projednán s příslušnýnr dotčeným orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem Uzemního odboru

Děčín Policie ČR. Krajské ředitelství policie Usteckého kraje, jež návrlr stanovení místní úpravy provozrt

odsouhlasil dne 14.t2,2020 pod čj. KRPU-20 |968-1lCJ,2020,040206.

Poučení

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva

mohou být opatřerrím obecné povahy přírno dotčeni, rnohou podat písemné odůvodněné nánritky, ostatní

osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájrny mohou být dotčeny, mohou uplatnit písemné připomírtky

v tennítru do 30 dnů ode drre zveřejnění.

V souladu s ustanovením § L72 a l13 Zákona č.50012004 Sb., správní řád, je tento návrh opatření
obecné povahy 1yvěšen na dobu 15 dnů.

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

Příloha _ situační plárrek k nalrlédnutí v kanceláři č.44 na MěU Varnsdorf, rrárn. E,. Beneše 470, 407 41

varnsdorf
í 9. 05 2027

Na úřední desce vyvěšeno dne: sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, klerý ponrzuje vyvěšení a sejnlulí oalántení.

Na úřední desce wvěsí:
MěÚ Varnsdolf - ORG, Náln. E, Berreše ě.p. 470,401 47 Varnsdorf

Na vědomi:

Obdrží:
Jan Křikava, IDDS: t2ndq2p

trvalý pobyt: 5. května č,p. 2600,401 47 Varnsdorf
Město Varnsdorf, nám. E. Beneše 4'10, 407 47 Varnsdorf

Dotčený orgán:
Policie.České republiky, Krajské ředitelství policie, Dopravní inspektorát Děčín, IDDS: a64ai6n

sídlo: Husovo náln. č.p. 1ll/|2,405 58 Děčín 4

ostatní:
Technické služby města Varnsdolf, s.r,o., lDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Cecha č.p. lZ'l7, 407 41 Varnsdorf
v lastni
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