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VEREJNA \ryHLASKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský Úřad Valnsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silriičnílro hospodářství jako příslušný správní úřad
ve věcecb stal]ovení mÍStní Úplavy provozu na pozenrních komunikacíclr _ rra silrricíctr IL a ltl. třídy a na
míshtíclr komunikacíclr příslušný podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.36l/2000 Sb., o provozu na
pozernních komunikacíclr a o změrráclr něktelích zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dáIejen ,,zákon o
silniČníln provozu"), podle § 77 odst, l písm. c) téhož zákorra a v souladu s ustanovenill § 172 zál<ona
č.500/20l4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,spr.ávní řád")

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v

osazení nového dopravniho značeni:
- svislé dopravní značení P4 ,,Dej přednost v jizdě"
- sr islé doprar ní značeníP2 ..Hlavní pozemni komunikace*
- svislé dopravrií zrračení P6 ,,Stůj, dej přednost v jízdě!"
- svislé dopravní značení Pl ,,Křižovatka s ved|ejší pozemní komunikací"
- svislé dopravní značení IP lOa,,S|epá pozemni komunikace"
- upravit a doplnit dodatkové tabulky v křižovatkách E 2b,,Tvar křižovatky"

v lokalitě:

- Na křižovatce silriice Il. třídy č.IU264 s místní komunikací p.p.č.2246 v k.ú, Dolrrí PodIuží unlístit
DZ, a to: P4 ,,Dej přednost v jízdě" (na pozernku p.č. 2246) a P2 ,,Hlavní pozemní komunikace"
(na pozenrku p.č.2190/l),viz situace č.l

- Na křižovatce silnice II. tříďy ě,II/264 s nrístní komunikací p.p.č.1241l1 v k,ít. Dolrrí Podluží urnisti
DZ, a to,. P4 ,,Dcj přednost v jízdě" (na pozemku p.č. 124ll1) a P2 ,,Hlavni pozemní
komunikace" (na pozerrrku p.č. 2190ll) - viz situace č,2

- Na křižovatce silnice II. třídy é.111264 s místní komunikaci p.p.č.2187l1 v k.ú. Dolní Podluží umístit
DZ, a ío: P4 ,,Dej přednost v jízdě" (na pozemku p.č. 2l8'7l1) a P2 ,,Hlavní pozenrní
komunikace" (na pozemku p.č.2190l1) -viz situace č.3

- Na křižovatce silnice lI. třídy č.111264 s místními komunikacerrri rta p.p.č.2239 a p.p.č. 2173 v k.ú.
Dolní Podluží urnístit DZ, a to: novou DZ P6 ,,StŮj, dej přednost v jízdě!" (na pozemkl p.č. 2239)
a stávající dvě DZ P2,,Hlavní pozemní komunikace" upravit dodatkové tabulky E 2b ,,Tvar
křižovatky" (na pozernku p.č. 2l90lI) a stávaj ící DZ P4 ,,Dej přednost v j ízclě" cloplnit dodatl<ovotr

tabLrlkou E 2b,,Tvar křižovatky" (rra pozemku p.ě.2173)- viz situace č.4

- Na křižovatce silnice II. třídy č.1I/264 s míshií komunikací p.p.ě.l95l|4 v k.ú. DoIní Podluží umísti
DZ, a to: P4 ,,Dej přednost v jízdě" (most - na pozemku p,č. 195/14) a 2 ,,Hlavní pozelnní
komunikace" (na pozemku p.č. 2190l1) - viz situace č.5
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- Na křiŽovatce silnice II. třidy č.||1264 s místní komunik ací p.p.č.2348l15 v k.ú. Dolní Podluží Lrrl ísti
DZ, a ío,. P4 ,,Dej přednost v jízdě'. (most - na pozemku p.č. Ta8l15) a P2 ,,Hlavní pozentní
komunikace" (na pozemku p.č.219011) - viz situace č.6

- Na křižovatce silnice II. třídy č.111264 s místní komunikací p.p.č.215z/l a dále na křižovatce silnice
II. tŤídy čJI1264 s místní komunikací p.p.č. 2I44l1 v k.ú. Dolní Podluží umísti DZ, a to: P4 ,,Dej
přednost vjízdě" (na pozemku p.é. 2l52ll a p.p.ě. 2l44l|) a dvě DZ P2 ,,Hlavní pozenrní
komunikace" (ria pozemku p.č.2190/l) - viz situace č.7

- Na křižovatce silnice II. tlídy č.II/264 s rníshrí komunikací p.p,č,2289, na křižovatce silnice IL třídy
Č. 111264 s místrrí komr"rnikací p.p.č.2290 a dále na křižovatce silnice II. třídy č, 11/264 s mistní
kornunikací p.č.2294 v k,ú. Dolní Podluží umísti DZ, a to: P4 ,,Dej přednost v jíztlě" ( na pozerll<Lr
p,č, 2289, p.p.č.2290 a p.p.č.2294) a osazení 4l,š DZ P| ,,Křižovatka s vedlejší pozcnrni
komunikací" s dodatkovou tabulkou E 2b ,,Tvar křižovatky'. (rra pozernku p.č. 2l90l1) - viz
situace č.8

Na křižovatce silrrice III. třidy č.11112643 s místní komunikaci p.p.č.l44/I
umístit DZ, a to: P4 ,,D€j přednost v jízdě" (na pozemku p.č. 14413) a
komunikace" (na pozemku p.ě.2127/l) - viz situace č.9

Na křižovatce silnice lII. tíídy č.11112643 s rnístní kornunikací p.p.č.139/3
umístit DZ, a to: P4,,Dej přednost v jízdě" (na pozemku p.č. 139/3) a
komunikaceí' (na pozemku p.ě. 212711) - viz situace č,1 0

- Na křižovatce silnice Iil. třidy č.IIU2643 s místní komunikací p.p.č,212713, křižovatka silnice lll,
třídy č. III/2643s místní koniunikací p.p.č.2122, křižovatka silnice III. třídy č. llI/2643 s rnístní
komunikací p.p.č.2z97lZ a dále křižovatka silnice III. třídy č. 11112643 s místní komttnikací
p,p,č,2127/3 v k.ú. Dolní Podluží umístit DZ, ato: 4ks DZP4,,Dej přednost v jízdě'' Qia pozemku
p.č. 2122, p.č. 229712 a 2x na p.p.č. 2127 /3) a 4ks P2,,Hlavní pozemní komunikace.. (na pozetlkr.t
p.č.2127/1) - víz situace č.1 1

- Na křižovatce silnice IIí. třídy č.11112643 s rnístní kornunikací p.p.ě.212l v k,ú. Dolní PodlLrží Lrmístit
DZ, a to: P4 ,,Dej přednost v jízdě" (rra pozernku p.č. 2lz1) a P2 ,,Hlavní pozemní komunikacc''
(na pozemku p.č.2127/1),viz situace č.l2

- Na křižovatce silnice III. třídy č.|1112643 s rrrístrií komunikaci p.p.č.2119/l v k.ú. Dolrií Podluží
umístit DZ, a to: P4 ,,Dej přednost v jízděí'(na pozemku p.ě.2l19l1) a P2 ,,Hlavní pozemní
komunikace" (na pozemku p.č. 21,27 /|) a dále osadit DZ na křižovatce silnice I. třídy č.I/9 s
místními komunikacemi na p.p.č.Z303 a p.p.č. 230611 2ks DZ P4 ,,Dej přednost v jízdě" (na
pozemku p.č.2303 a2306/1) viz situace č.13

- Na křižovatce silnice I. třídy č.Il9 s místní komunikaci p.p.č.2133ll, a dále na křižovatce silnice I.

třídy č. V9 s rnístní komunikací p.p.č.2352l2 v k.ú. Dolní Pod]uží umístit DZ, a ío: 2ks P4 ,,Dej
přednost v jízdě" (rra pozemku p.č.213311 a235212) - viz situace č.l4

- Na křižovatce silnice Ill. rřídy č.IIl/2643 s místní kornunikací p.p.č.2l06 v k.ú. Dolní Podluží rrniístit
DZ, a to,. P4 ,,Dej přednost v jízdě" (na pozemku p.č. 21 06) a P2 ,,Hlavní pozemní komunikace"
(na pozenku p.č. 210711) viz situace č.1 5

- Na křižovatce silrrice IIl. tíídy č.III/2643 s místními komunikacemi na p.p.č.2094l1, p.p,č,2096 a
p.p.č.2094l2 v k.ú. Dolrrí Podluží umístit DZ, ato:3ksDZP4 ,,Dej přednost v jízdě" (na pozenrliu
p.č, 2094ll, 2096 a 209412) a 2ks DZ P2 ,,Hlavni pozemní komunikace" " s clodatkoyotr
tabulkou E 2b ,,Tvar křižovatky'í (na pozernku p.č. 209416 a 2095) -v iz situace č.16

- Na křižovatce místních komunikací na p.p.č. 1309/8, 128211 a 225211 v k.ú. Dolní Pod]uží urnístit
DZ, a íó: IP lOa ,,Slepá pozemní komunikace" (na pozemku p.č. l309/8), P.l ,,Dej přednost
v jízdě" s dodatkovou tabulkou E 2b ,,Tvar křižovatky" (na pozemku p.č. l282l1) a2ksDZ PZ
,,Hlavní pozemní komunikace" s dodatkovou tabulkou E 2b ,,Tvar křižovatky" (na pozenrkrr
2252ll) - viz situace č. 17

Provedení dopravních značek: svislé stálé dopravní značky budou instalovány na pozinkovaných
trubkách ukotvených do betoriové patky s fólií třídy 2 v reflexrrí úpravě s životností I0 let a Za dodržení
průjezdního a průclrozílro profilu pozemní komr.rnikace, dle TP 65.

v k.ú. Dolní Podluží
P2 ,,Hlavní pozenlní

v k.ú. Dolní Podluží
P2 ,,Hlavní pozemní
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Termín: nejpozdě,ii do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy

Toto opatření obecné povahv nab;ivá účinnosti patnáctým dnem po tIni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Realizaci přednrětné místní Úpravy provozu zaj išťrrje prostřednictvírn odborné fii-nry na své náklady obecDolrrí PodIuŽÍ a majetkový správce na sitnicicn rl. a tIr. tříd d. Správa a údržba .ilni. Ú.,".ror,,o nu.;.,DěČÍl, Realizace bude Provedena až po nabYi účinnosti tohoio opatření obecrré povahy, a tuto ťlpravLldopravního značeníje nutrro časově zkoordinovat s majetkovl7m správcem siInic II. a lll. třícl.

odůvodnění

Městský úřad Varnsdorí, OSMl - oddělení dopravy a silničního hospocláistvi, jako pr.islLršný správní úřac]u". uě:":! stanovení rnístní úpravy provozu na pozemních kornunikacich ] 
""'riirl"]"i ll.ÍriÍ'r1o, u,oirrístníclr kolrrunikacíclr, obdržel dne 24.10. z0l4 žádost obce Dolní p",lIrži iČ,'ňói;'riii, ," .iat.,r.,Dolní PodiuŽÍ Č,P,6,407 55 DoIní Podluží Včetně_návrhu dopravního značerri ocisotrhlaserré pr,is1Lršnýnrstátním orgánem pro dohled nad.bezpečností a__plynulostí silnieniho ;.*;;,,, ir,";;i;;;'ěŘ, .,u.ir*nředitelství Policie Ústeckého !1!5, Ú3rnni odóoi vnejsi sl,,zuy-aop.auni ;,r.i"tto.ai oJti,, ,. an"23,11,2014 Pod čj. KRPU-2 282gg-l lČJ-20l4-040206. Na základě této žádosti byl dne 4.]].20l4VYstaven NáVfh na znrěnu místní úprar,T provozu na rnístních komuniko"iJ o-.il,,ř"rr'iiia'rrl ti.iclyv obci Dolní Podluží spočívající v umístění q/še uvedeného dopravního značení.

Toto předmětné oznámení o návrhu, opatření obecné povahy by|o forrnou veiejrré vyhlášl<y vyvěšetlo naúředníclr deskách příslušných 
.rijafr:r qo správnírn iaa.. pi"d"p.unou dob'u 

-ls-J 
a,,..Í 1iorrroanlrn,termínenr vYvěŠení z hlediska řádriého doručení předmětnélro návrňu opatřerrí .rr"""j p""u1,}'řyI ,""ri"vyvěšení na úřední desce Městského 

.úrřadu _Varnsdorf - vyvěšeno 5.1|.2014, sejmLIto 21.1].20l4). Knávrhu opatření obecné povalry nebyly v zákonné lhůtě jo-ti ant uplatněný zaane priponrinky n.L-,onámitky.

V souladu s § 173, odst. 1 sPrávního Ťádu a podle § 77 otlst. 1 písln. c) zákona o silničnítn pr-ovrrzu
se proto dneŠním dn€m stanovuje místní Úprava provozu na pozemních konrunikacích _ silnice II.třidYČ, IV26'l, silnice III. třidy č.III{2643 a místnich komunikacíchr, orci nouri pooiuzi .ioeirn;i"i
v umístění dopravního značení dle výše uvetlené specifikace.

Poučení

Proti..ton to_ slanovení místní Úpravy provozu vydaného opatřením obecné povalry ttelze poclat opravný
prostředek (§ 113 odst.2 správního řádu).
opatřeníobecné povalry nabývá účinnosti patnáct}m dnern po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

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

str. 3

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městskélio úrřadLr varnsdorí,a
Obecnílro Úřadu Dolní Podluží a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na irrternetových stránkác]r.

č1. Mwa : t 88;lzot +velle

Nrr úřední desce vyvěšeno dne:

Z úř,edni desky sejrnuto dne:

Razítko a podpis orgánu, ktery ponrzuje vl,věše'ní a seýnutí oznámení.

Příloha: situace se stanovellíln místní úpravry provozu - l7 srralr
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Obdrží:
Obec Dolní Podluží. IDDS: 8t6a4bh
policie české repuuiiry,rŘ,r ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:

a64ai6n
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Krokova č.p. 31, 405 01 Děčín 1
vlastní

Na úředni desce vyvěsí:
MěÚ Vamsdoď - ORG, Nám. E. Beneše ě.p. 470,407 47 Varnsdoď 1

Obecní úřad Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh
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