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VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Městský úřad Vamsdorf, OSMI - oddělení dopraly a silničního hospodářství jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpraly provozu na pozemních komunikacích - na silnicích ll. a lII. třídy a na
místních komunikacích příslušný podle ustanovení § 124 odst, 6 zákona č.36112000 Sb., o provozu na
pozemníclr komunikacích a o změnách někt erych zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dálejen ,,zákon o
silniěním provozu"), podle § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením § |72 zákona
č.500/2014 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád")

stanovuje místní úpravu proyozu na pozemních komunikacích, spočívající y

osazeni nového svislého dopravního značení:

- počet 2x IS 12a a IS I2b § textem ,,Studánka"

a odstranění stávajícího dopravního značení:

- 2x IS 12a a IS 12b s textem ,,Varnsdorf - Studánka"

v lokalitě:
na silnici č. IV265 označujíci začátek a konec obce Studánka, viz situační plánek s 1yznačeným
umístěním dopravního značení.

Provedení dopravních značek: svislé stálé dopravní značky budou instalovány na pozinkovaných
trubkách ukotvených do betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životností 10 let a za dodtžení
průjezdního a průclrozího profilu pozemní komunikace, dle TP 65.

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

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnácfým dnem po dni v}věšení veřejné ryhlášky.

Umístění dopravního znaóení zaj išt'uje majetkoqí správce silnice II. a III. třídy tj. Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, Krokova č.p. 3 1, 405 02 Děčín 2.

odůvodnění

Městský úřad Vamsdorf, oSMI _ oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako přísluŠný správní Úřad

ve věcech stanovení místní úpra\T provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídY a na

místních komunikacích, obáržeí 
'dne l3.5. iots zado.t Sprály a údržby silnic Ústeckého kaje,

příspěvková organizace,IČ: 00080837, Ruská 260,4l7 03 Dubí 3 včetně návrhu dopravního znaČení

bdsáuhlasené přírlušn;íÍn státním orgánem pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, tj.
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Po_Iicie ČR, Krajské_ ředitelství poIicie Ústeckého kraje, Územní odbor vnější služby-dopravní inspektorát

!_ěOi1 ze dne 7.5.2015 pod čj. KRPU-I 04't87-1lČJ-20L5-040206. Na základě této žádosti Lyl dne
27.5.2015 vystaven Návrh na změnu místní úpravy provozu na silnici II. tíidy č,1265 v obci Studánka u
Rumburku spočívající v umístění \.]iše uvedeného dopravrrího značení.

Toto Předmětné OznáLmení o návrhu opaťení obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
úředních deskách příslušných úřadů po správním řádem předepsanou dobu 15-ti dnir (iozhodnlim
termínem vyvěŠení z hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné povahy byl termín
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf - vyvěšeno 28,5.2015, se.lmuto tí.o.žots;. x
návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30-ti dnů uplatněny žádné připomínky nebo
námitky.

V souladu s § 173, odst. 1správního řádu apodle§ 77 odst. 1písm. c) zákona o silničním provozu
s€ proto dneŠnim dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemní komunikaci - silnice II. třídy
Č. IV265 v obci Studánka u Rumburku spočívajíci v umístěni dopravního značení dle výše uvedené
specifikace.

Poučení

proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ l73 odst. 2 správního řádu).
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnácqým dnem po dni lyvěšení veřejné vyhlášky,

Ing. Jaroslav Beránek v.r.
vedoucí odboru sprár,y ma|etku a investic

Toto omámení musí byl lyvěšeno po dobu l5ti dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkoqý přístup, na internetoqích stránkách.

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úředni desky sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který ponrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, Krokova č.p. 3 1, 405 01 Děčín l
Policie České republiky,KŘP Ústeckeho kule, Úzernní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
vlastní

Na úřední desce vyvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdoď
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