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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNE POVAHY

Městský Úřad Varnsdorf, OSMl - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na silnicích Il. i ttI. tiiay,
místní komrrnikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského úřadu
Varnsdorf příslušný podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona ě. 36112000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o zrněnách někteqy'ch zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dálelen,,zákon Ó silničním
Provozu"), Podle § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v souladu s ustanovením § I72 zákona č.50012014
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád..)

stanovuje místní úpravu proyozu na pozemních komunikacích, spočívající v

umístění dopravniho značení:
- svislá dopravní značka IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště" s dodatkovou tabulkou E13 s r.esistrační

značkou oprávněného vozidla ,,DCK 87-26.., vodorovné dopravní značení č. YlOí ,,Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce
posliženou nebo osobu těžce pohyb()yě posliženou"

v lokalitě: parkoviště p.p.č.2692/748 v k.ú. Varnsdorf před panelovým domem č.p. 2752,ul. Západní
v obci varnsdorf.

Termín: nejpozději do 30 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnácfýrn dnem po dni vy"věšení veřejné ryhlášky.

Podmínky pro provedení místni úpravy provozu:
1, Provedení a umístění dopravního značení musí by v souladu s vyhláškou č. 30/200i Sb., kterou

se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
Pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle piíslušných platných iechnických
norem.

2, Svislá stálá doPravní znaČka bude instalována na pozinkované trubce ukotvená do betonové patky
s fólií třídY 2 v leflexní ítpravě s životností 10 let a za dod,ržení průjezdního a prrlchoziňo protitu
pozemní komunikace, dle TP 65.

3, Osazení dopravního znaČení vČetně označení vodorovného dopravniho značeni zajisti majetkový
správce místní komunikace tj, Technické služby města Varnsdo4 s.r.o.. Sv. Cecha'e.|, lill,+ol47 Varnsdorf. Náklady spojené se ziízením paikoraciho mista uhradi žadatel.4. zadaíe] v plném rozsahu odpovídá za správnost a údržbu Dz dle stanovených podmínek a to po
celou dobu platnosti rozhodnutí silničního správního úřadu.

5, Z dŮvodu zajiŠtění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit dopravní značení,
případně stanovené dopravní značení změnit,
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odůvodnění

Navrhovatel pan Josef Bezr, nar. 4.5.1942, bytem Husova 2752, 401 47 Vamsdorf, podal návrh na
,,Stanovení místní úpraly provozu" spočívající v osazení nového dopravního znaěení na parkovišti p,p.č.
2692/148 v blízkosti é.p.2752 v k.ú. Vamsdorf. Důvodem ke stanovení místní úpmr.y provozu je zajištění
vyhrazeného parkovacího místa přepravující imobilní osobu.

Správní orgán stanovil rnístní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním plovozu na
základě žádosti a souhlasu vlastníka pozemní komunikace a souhlasu příslušného dotčeného orgánu
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Dopravní
inspektorát Děčín,

Toto předmětné Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
úředních deskách příslušných úřadů pod správním řádem předepsanou dobu l5_ti dnů (rozhodným
temínem vyvěšení z hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecnó povahy byl termín
vyvěŠení na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf- vyvěš eno 23.3.2016, sejmuto 8.4.2016). K návrhu
opaťení obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30-ti dnů uplatněny žádné připomínky nebo námitky.

Vsouladu s§ 173, odst. 1správního řádu apodle§77odst. 1písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dnešním dnern stanovuje místni úprava provozu na pozemních komunikacích - na
ParkoviŠti p.p.Č.26921148 spočívající v umistění dopravního značení dle výše uvedené specifikace.

Poučení

Ploti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ l73 odst, 2 správního řádu).
Opaťení obecné povahy nabýá účinnosti patnác!ým dnem po dni vyvěšení veřejné lyhlášky.

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

Příloha: Situační plánek s vyznačením předmětné lokality

Toto oznámení musí b;Ít vyvěšeno po dobu l5ti dnů na úřední desce Městského úřadu Vamsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na intemetových stránkách.
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Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky sejmuto dne:

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

Obdrží:
JosefBezr, Husova č.p. 2752,407 47 Varnsdorf
Město Varnsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdoď
DO:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
ostatní:
Technické služby města Varnsdorf, s,r,o., Sv. Čecha č.p. 1277,407 47 Varnsdorf l
vIastní
Na úřední desce lyvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 41O,40'1 41 Varnsdoď
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