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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský úřad Vamsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věceclr stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na silnicích II. a IIL třídy,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č.
36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někteqých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), podle § 77 odst. 1 písm. c) téhož zákona a v
souladu s ustanovením zákona é. 50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpraly provozu na pozemních komunikacich, spočivající v
osazení svislého dopravního značení:

- přemístění svislé dopravní zn ačky IZ 4a ,,Obec" aIZ 4b,,Konec obce'.
- osazení chybějících svislých dopravních značek P2 ,,Hlavní pozemní komunikaceí. a P4 ,,Dej

přednost v jizdě"

odstranění stávajícího dopravního značení:

- Pl ,,Křižovatka s vedlejší pozemni komunikací"

v lokalitě: na katastru obce Horní Podluží, viz situační plánek s lyznačeným umístěním
navrhovaného dopravního značeni.

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

Výrobu, osazení či úpravu stávajícího dopravního značení na místních komunikacích bude zajišťovat
Obec Horní Podluží a na silnici IL třídy majetkový správce tj. Správa a lldržba silnic Ústeckého kraje,
p.o. Děčín, a to prostřednictvím odborné firmy,

Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.29412015
Sb,, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu s čsN pN 12899-I a
dále v souladu s technickými podmínkami Tp 65 - zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacich v aktuálním znéni 

odůvodněni:

Městský Úřad VamsdorÍ, oSMl - oddělení dopravy a silničního hospodářswí, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích Il. a III. třídy,
inístní komunikaci a veřejně,přístupné účelové komunikaci, obdržel návrh Policie České republiky,
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, územní oclbor Děčin, Dopravní inspektorát Děčin, která
Provádí dohled nad bezpečností a pIynulostí silničního provozu, předloženou situací s konkétním
vYznaČením předmětného dopravního značení určeného k přemístění či novému osazení a vyznačení,
čímž byl dán podnět na posunutí svislé dopravní značky IZ 4a ,,obec" aIZ 4b ,,Konec obce.', kde dojde
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k vy,tvoření vhodných podmínek pro úpravu rychlosti jízdy vozidel v lokalitě s nepřehledným směrovým
obloukem, se zástavbou RD s výjezdy na silnici ě. IU264 a s křižovatkami místních komunikací vedoucí
ze sil.111264 do obce Homí Podluží. Součástí úpravy musí být provedeno doplnění chybějících svislých
dopravních značek P2 ,,Hlavní pozemní komunikace" a P4 ,,Dej přednost vjízdě" vyznačující přednost
vjízdě vozidel na silnici č. 111264 x místní komunikace vobci Horní Podluží a odstranění stávajícího
svislého dopravního značení Pl ,,Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací" na siI.IIl264.

Na základě tohoto podnětu Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství,
jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úprar,7 provozu na pozemních komunikacích - na
silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účeIové komunikaci, po vlastním uvážení
zahájil správní řízení a vystavil proto v souladu s § l72, odst. 1, zákona č.50012004 Sb., správní řád, dle

§ 77, odst. 5, zákona č.36112000 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 - silnice č.II/264 a na křižovatkách
si1.IU264 x mistních komunikací v Homím Podluží byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o
silničním provozu projednán s příslušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravnim inspektorátem Územního
odboru Děčín Po|icie CR, Krajské ředitelství policie Usteckého kraje, jež návrh stanovení místní úpravy
provozu odsouhlasil dne 14.7,2016 pod čj. KRPU- 14 8830-1lČJ-2016-040206.

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

V souladu s ustanovením § 172 a l73 Zíkona č.500/2004 Sb., správni řád, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu 15 dnů.

Ing, Jaroslav Beránek v.r.
vedoucí odboru správy ma!etku a investic

Příloha - návrh stanovení místní úpravy provozu

Naúřednídesce vyvěšeno dne: 19,.9l'..l$..,... sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který ponrzuje lyvěšení a sejmutí oznámení.

Na ýředni desce wvěsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ě.p, 470, 401 47 Varnsdoď
Obecní úřad Horní Podluží, IDDS: wggbzxy

sídlo: Žofín č.p.2,407 57 Horní Podluží

Na vědomí:

Obdrži:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, IDDS: 6hevxje

sídlo: Krokova č.p. 3l, 405 0l Děčín l
Obec Horní Podluží, IDDS: wggbzxy

sídlo: Homí Podluží ě.p.2, 407 57 Homí Podluží

Dotčený orgán:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
' sídlo: Lidické náměstí č .p.91899,40| 79 Ústí nad Labem 1

ostatní:
vlastní
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