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VEREJNA VYHLASKA
OPATŘENÍ OBECNÉ, POVAHY

Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský Úřad Varnsdoď, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní
orgán, Podle § l24 odst. 6 zákona č,36l12000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu..), na zákIadě

lP9.r9.".1' PŤislušného státního orgánu pro dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu. tj.
Policie CR. Krajské ředitelstvi policie Usteckého kraje. Územní odbor Děčín. Dopravni inspektorái.
Husovo náměstí č.p. 1 l l, 405 02 Děčín, čj.: KRPU-7056- 1lČJ-2016-040206 ze dne l 1 .1.z0l6, póat" 5 zz
odst. l písm. c) zákona o silničním provozu

stanoví
výměnu stávajícich dopravních značek:

- IP28 ,,NejvYŠŠÍ dovolené rychlosti" a íP28a ,,Zpoplatnění provozu" za nové svislé dopravní značky
IP28b,,NejlYŠŠí dovolenó rych|osti" vyznačení nejvyšší dovolené rychlosti na silnicích prá
motorová vozidla na l10 km/h aIP 28a ,,Zpoplatnění provozu.'

místní úpravu provozu na:

silnici II. třídY Č,IU265 (ul. 5. května) a č.IIJ764 (ul. Žitavská) ve Varnsdorfu, na hraničních přechodech
do čR.

z důvodu: nové vyhlášky č. 29412015 Sb. s účinností od 1.1.2016

Termín: dopravní znaČeni je stanoveno jako trvalé, nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto
Opatřeni obecné povahy

Toto opatřeni obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni lyvěšení veřejné lyhlášky.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

l. Provedení a umístění dopravního značení musí bl,t v souladu s vyhláškou ě. z94lz0l5 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
Pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných iechnických
norem

2, Svislé stálé dopravní značky budou instalovány na pozinkovaných trubkách ukotvených do
betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní úpravě s životností 10 lei a za dodržení průjezdního a
průchozího profilu pozemní komunikace, dle TP 65,

íl.

Qt) fru



3. Dopravní znaČení provede odbomá osoba, a to podle orazítkované grafické přílohy Policie čR ze
dne 11.1,20l6 KRPU-7056- l/ČJ -2016-040206, kteráje nedílnou sJučástí tóhoto ápatření obecné
povahy.

4. osazeni dopravního znaČeni zajistí Správa a údržba silnic Ústeckého kaje, příspěvková
organizace,IČ: 00080837, prouozběčín,'K.okova 3l, 405 01 Děčín.

odůvodnění

Městský Úřad Varnsdoď, OSMI - oddělení dopraly a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve. věcech stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacích - na siinicích li. a ItI. triay,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel dne 11.1.2016 upozornění od
PŤÍsluŠného stítního orgánu pro_dohled nad bezpečností a plyrulostí silničního provozu,,:i p"i-"bŘ,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní oabor ĎÉein, Dopravní inspektorát, ilisovo náměstíč.p.lll, 405 02 Děčín, ěímž byl dán podnět ke stanovení mistní úpravy'provozu na pozemních
komunikacích - silnici II. třídy č. IIt265 (u1.5. května) a č. |lJ264 (ui. Žiiavská.) ve Varnsdorfu, na
hraniČních přechodech do ČR. Důvodem k výměnám shoia uvedených svislých dopíavnícn mulet musi
dojít z důvodu zajištění jednotnosti úprav na všech vjezdech do ČR.
správní orgán vydaI stanovení místní úpravy provozu dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provozu po písemném vyjádření příslušného orgánu policie jako opatření obécné povahy,

Poučení

proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu),
Opatření obecné povahy nab;y'vá účinnosti patnácným dnem po dni vyvěšeni veřeiné vvhláškv.
Do. opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u úeú Ýurn.áoÉ osMl -oddělení dopravy (§ l73 odst. l správního řádu).

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

Příloha: grafické provedení dopravní značky

Toto omámení musí být lyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu vamsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách.

č.3. uuvn zzrtizol overe stl. 2

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne:

29. cl. 101§

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

Obdrží:
Správa a údržba silnic Ústeckého kaje, Krokova č.p. 31, 405 01 Děčín l

DO:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územni odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

Vlastní:
ostatní

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