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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
Úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunilacích _ nu .ilni"i.h Ii. uilI. triay,
na místnÍ_ komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského úřadu
Varnsdorf, příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.361l;000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách někíer;ích zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dálejen,,zákon o provozu..),
Podle § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením 5 tiz zakona 8. 50012004 Si., správní
řád, ve znění PozdějŠÍch předpisů (dálejen ,,správní řád"), zveřejňuje záměr na,,Stanovení místní úpravy
provozu" na parkovišti p.p.č.3287i30, ul. Lesní v k.ú. Vamsdorf.

Předmětem návrhu je: umístění svislé dopravní značky č. IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště,,s dodatkovou
tabulkou E13 s registraČní značkou oprávněného vozidla ,,6U9 1955* a vyznačení vodorovného
doPravního znaČení Č.Yl0f ,,Vyhrazené parkoyiště pro vozidlo přepratlující osobu těžce postiženou nebo
osobu těžce pohybově postiženou" v daném místě.

na pozemní komunikaci: p.p.č.J287130 v kú. Varnsdorf
v místě: parkoviště před panelovým domem č.p. 2961, ul. Lesní v k.ú. Varnsdorf

Náv,rh ,,Stanovení místní Úpravy provozu" je vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 15ti dnů ode dne
zveřejnění tohoto oznámení na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a téi způsobem urozRu.li.í-
dálkový přístup, na internetových stránkách www.varnsdoďcz.

K výŠe uvedenému návrhu mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související
s výkonem 

_vlastnického práva mohou b;ýt opatřením obecné povahý přímo dotčeny, poáut pi...nc
zdůvodněné námitky ke správnímu orgánu; oitatní osoby, jejicÉž práva,'povinnŇ 

"éuo"r4ry 
n-,orrouby dotčeny,. mohou uplatnit písemné p_řipomínky. Lhůta pio-podani namitet ll uptatncni pri|o.in.k .;"30 dnů ode dne zveřejnění návrhu. Zmeškání úkonu nelze proÁinout.

odůvodnění:

Žadatel Podal dne l1.1.2016 návrh na,,Stanoveni místní úpravy provozu" spočívající v osazení svislédoPravní 
.1aČkY _ !, IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště" s aodatkovou tabulkou'tt: s"registralní značkou

oprávněného vozidla ,,6|J9 t955" a vyznačení vodorovného dopravního 
^uč.ní 

i. Viói, ,vyt *r"ra
ParkoviŠtě Pro vozidlo Přepravuj_ící osobu těžce posliženou nebo osobu těžce pohybově poriíizárou,,"nuparkovišti p.p.č.3287l30 vk,ú. Varnsdorf. Důvádem ke stanovení mktní úpravy proiozu .je za.listit
vYhrazené Parkovací misto pro přepravující imobilní osobu, která bydlí v blízkosti i".t*;si!. Ňavrrr tyl
odsouhlasen v Radě města Varnsdorfna svém 30. zasedání áne2I.1.2016.
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Vlastníci 
_nemovitostÍ, 

jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s qý,konem vlastnického práva
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotěeni, mohou podat písemné zdůvodněné námitky, oitatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou bly't dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky, a
to v termínu do 30 dnů ode dnejeho zveřejnění.
Námitky podávejte písemnou formou na Městský úřad Varnsdoď, oSMI - odbor dopravy, nám. E.
Beneše 470, 407 47 Varnsdorf.

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

Toto oznámení musí bly't vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách.

Na úředni desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky s e j m u t o dne:

29. 01. 20ffi

Razítko a podpis orgánu, kíerý potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrži:
Bohumil Pokštefl, Lesní č.p. 2961,407 47 Varnsdorf 1

Město Vamsdorí] Nám. E. Beneše č .p. 470, 407 47 Varnsdorf i

DO:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravni inspektorát, IDDS:
a64ai6n

ostatní:
Technické služby města Vamsdorf, s.r.o., Sv. Čecha č,p. 1277,407 47 Varnsdorf l
vlastní

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


