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VEREJNA VYHLASKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský úřad Varnsdoď, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodrářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy,
místní kornunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci dle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.
36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některlých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o siIničním provozu"), podle § 77 odst. l písm, c) téhož zákona a v
souladu s ustanovením zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanoyení mistni úpraly proyozu na pozemnich komunikacích, §počívající v
osazení nového svislého dopravniho značení:

- počet 4x 82 ,,Zákaz v iezdu všech vozidel"
- počet 2x IP4b ,,Jednosměrný provoz"
- počet 4x P2 ,,Hlavní pozemní komunikace"
- počet 2x B24b ,,Zákaz odbočováni vlevo"
- počet 1xB24a ,,Zákaz odbočováni vpravo"
- počet 2x P4 ,,Dei přednost v iizdě"

a vodorovného dopravniho značení:

- V 7b ,,Místo pro přecházení"
- Y 2b,,Podélná čára přerušovaná"
- V 4,,Vodící čára"

v lokalitě: křižovatka místní komunikace ul, Měšt'anslcí se silnicí ě, Il/265, ul. 5. května u
mlékárny ve Varnsdorfu, viz situačni plánek s ryznačenýrn umístěním navrhovaného dopravního
značení.

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatřeni obecné povahy

Výrobu, osazení či úpravu stávajícího dopravního značení bude zajišt'ovat prostřednictvím odbomé firmy
na své náklady navrhovatel, tj,. Město Varnsdorf, a to v dohodě s majetkovým správcem silnic II. a IIl,
třídy tj, Správa a údržba silnic Usteckého kraje, p.o, Děčín.

Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.294l?0I5
Sb,, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ČSN pN 12899-1 a
dále v souladu s technickými podmínkami TP 65 * Zásady pro dopravní značení na pozemních
komun ikac ích v aktuálním 7něni.
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odůvodnění:

obdržení žádosti Města Vamsdorf, IČo 0026l718, Nám. E. Beneše č.p.47O,407 47 Vamsdorf, v rámci
úpravy křižovatky místní komunikace ul. Měšťanská se silnicí ě. lí1265 ve Varnsdoďu, podloženou
projektovou dokumentací + výkresem od projekční kanceláře Proprojekt, ing. Jiří Cobl, byl dán podnět
na úpravu a doplnění dopravního značení dle shora uvedené specifikace.

Na základě tohoto podnětu Městský úřad Vamsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství,
jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na
silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, po vlastním uvážení
zahájil správní řízení a vystavil proto v souladu s § l72, odst. I, zákona č. 50012004 Sb., správní řád, dle

§ 77, odst. 5, zákona ě.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tento návrh opatření obecné povahy.

Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, místní komunikací ul. Měšťanská
se silnicí č. 111265 ve Varnsdorfu v lokalitě křižovatky ulic Měšťanská a 5. května u mlékámy ve
Varnsdorfu byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním provozu projednán s příslušným
dotčeným orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem Územního oclboru Děčín Policie ČŘ, Krajské
ředitelství policie Usteckého kraje, jež návrh stanovení místní úpravy provozu odsouhlasil dne l3.7.2016
pod čj, KRPU-l48169-1 lČJ-20I6-040206.

Návrh na změnu místní úpravy provozu na křižovatce místní komunikace ul, Měšťanská se silnicí č.
II/265 ve Varnsdorfu spočívající v osazení nového svislého a vodorovného dopravního značení 82
,,Zákaz vjezdu všech vozidel", IP4b ,,Jednosměrný provoz", P4 ,,Dej přednosí v jízdé", P2 ,,Hlavní
pozernní komunikace" s B24b ,,Zákaz odbočování vlevo" a s B24a ,,Zákaz odbočování vpravo" včetně
vodorovného dopravního značení V 7b ,,Místo pro přecházení", V 2b ,,Podélná čára přerušovaná" a V 4
,,Vodící čára". Důvodem ke změně dopravního značeníje stavební úprava na výše uvedené křižovatce dle
projektové dokumentace zpracovaná projekční kanceláří Proprojekt, Ing. Jiří Cobl, é. zakázky 20l6537.

Poučení

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou byt opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou b}t dotčeny, mohou uplatnit písemné připomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souladu s ustanovením § 172 a 173 Zákona č.500/2004 Sb., správní řád, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu 15 dnů.

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

Příloha návrh stanovení místní úpravy provozu

28, 07, ?0|6
Na úředni desce vyvěšeno dne; ...,................. sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Na r!řední desce wvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám, E, Beneše č.p. 470, 407 47 Vamsdorf

Na vědomí:

Navrhovatel:
Město Vamsdorf, Nám. E, Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdoď l

Dotčený orgán:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
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sídlo: Lidické náměstí č.p, 91899,4O1 79 Ústí nad Labem l

ostatní:
Technické služby města Vanrsdorf, s.r.o., Sv. Čecha č.p. 1271, 40'1 47 Vamsdoď 1

Správa a údržba silnic Usteckého kraje, IDDS: 6hevxje
sídlo: Krokova č.p. 31,405 01 Děčín 1

vlastní
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