
Městs Ý úřad varnsdorf
OSMI - Oddělení dopraly a silrričrrího lrospodářství

Nám. E, Benešc 470
407 47 VARNSDoRl
Tel: +420 412 372241 244
Fa{: +420 412 37l 05l
vaInsdorf@vamsdolIcZ
http ://WWW, varnsdorl]cz

Váš dopis čj.:
Ze dne:
]\ase cJ.:

Vyřizuje:
Linka:
Datum:
E-mail:

24.2,2014
oSMVS78-1/2014^/ELPE

Véle Petrl '

134
z7 .2.2014
petr.vele(@vamsdorf.cz

vEŘEJNÁ \ryHLÁšKA
OPATŘENÍ OBECNE POVAHY

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silrričního lrospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech statlovenírlístrrí úpravy provozu na pozemních konrunikacích na silnicích lI. a III. třídy a rra
místních komunikacíclr příslušný podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.36ll2O00 Sb., o provozu na
Pozemních komunikacícl-r a o změrráclr někteqý,ch zákonů, ve zněrií pozdějších předpisů (dálejen ,,zákon o
silniČnírn provozu"), podle § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením § 172 zákona
č.500l2014 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisťr (dále jen ,,správní řád'.)

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v

umístění tlopravního značení:
- svislé dopravní značení 2ks B29 ,,Zákaz slrírrl" s dodatkovou tabulkou E 8b ,,Průběh

úseku"
- svislé dopravní značení 2ks P2 ,,Hktvttí pozemní komlmikace''

v lokalitě: silnice č. 11112641 (Fr. Kmocha) v obci Yarnsdorf, a to ve směru jízdy od křižovatky
silnice Fr. Knrocha x Střední a na druhé straně před křižovatkou ul. Fr. Kmocha x ul. Jiřího z Poděbrad -
viz přiIožený SitLračrií pIáriek s vyznačeníln přednrětné lokality.

Provedení dopravních značek: svislé stálé dopravní značky budou instalovárry rra pozinkovaných
trubkách ukotvených do betonové patlry s fólií třídy 2 v reflexní ítpravě s životností 10 let a za ďodrženi
prťrjezdrrího a průchozího profilu pozemní komunikace, dle TP 65,

Terrnín: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy

Toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Umístění dopravrrího značení zajišťuje majetkový správce silnice II. a III. třídy tj, Správa a údržba silnic
Usteckého kraje, příspěvková organizace, Krokova č.p. 3 1, 405 02 Děčtn 2

odůvodnění

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a siIrričrrílro liospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věceclr stanovení místní úpravy provozu na pozemnícl] komunikacích - na silrricích II. a IIl. třídy a na
místních komunikacích, obdržel dne 24.2. 2014 žádost Sprály a údržby silnic Ústeckeho kaje,
příspěvková organizace, IČ: 00080837; RLrská 260, 4l7 03 Dubí 3 včetně náwhu doprawríh o značení
odsouhlasené příslušným státrrím orgánem pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, q,
Policie CR, Krajské ředitelství policie Usteckého l<raje, Uzemní odbor rněj ší služby-dopravní inspektorát

,jón, o
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DěČÍn. Na základě této žádosti byl \ystaven Náwh na změnu místrrí úpraly provozu na silnici III. třídy
Č.2641 (Fr. Kmocha) v obci Vamsdorf spočívající v urnístění výše uvedenélro dopravního značení.

Toto předmětné Oznámení o náwhu opatření obecné povahy bylo íormou veřejné lyhlášky lyvěšeno na
úředních deskách příslušných úřadů po sprár,ním řádem předepsanou dobu 15-ti dnů (rozhodným
termínem r,yvěšení z hlediska řádného doručení předmětného náwhu opatření obecné povahy byl termín
lyvěšení na úřední desce Městského úřadu vamsdorf). I( ná.r"r,hu opatření obecné povahy nebyly v
zákonné lhťltě 30-ti dnů uplatněny žádné připomínky nebo námitky.

Vsouladus§173,odst. 1správního řádu a podle § 77 odst. l písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dneŠnim dnem stanovuje místní Úprava provozu na pozemních komunikacích - siInici III.
třírly č.11112641spočivající v umístění dopravního značeni dle výše uvedené speciíikace.

Poučení

Proti ton]uto stanovení rlístní ťrpravy provozu vydaného opatřením obecné povalry rrelze podat opravný
píostředek (§ 173 odst. 2 správrrího řádu).
Opatření obecné povalry nabývá účirrnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyh|ášky.

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

Přiloha: Situačrrí plánek s vyznačerrím předmětné lokalřy

Toto oznánení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městskélro úřadu Vamsdorf a též
způsobem uInožrlujícírn dálkový přístup, na internetových stránkách.

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úíední desky sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánl4 který potwzuje lyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Ruská č.p. 260,4l7 03 Dubí u Teplic 3

Krajské ředitelství policie Severočeského kraje, Správa Usteckého kra.le, Odbor dopravní polrcie, IDDS:
a64ai6n
MěÚ Vamsdorf, ORG, Nám.E. Beneše 470,407 47 Vamsdorf (k vlvěšenína ťrřednídesce)
vlastní
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obsah katastrální mapy a mapy pozemkového katastru se zobrazuje od měřítka 1:5000.
Podrobnější informace k použíVání mapy, aktualizaci dat a jejího obsahu jsou uvedeny v 4lpgyfo!§ (PDF formát).

Veškeré zjištěné hódnoty souřadnic a délek nelzé využíVat pro vytyčoVání h.anic pozémkŮ v terónu_
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