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VEREJNA VYHLASKA
OPATRENI OBECNE POVAHY

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství jako příslušný správní ílřad
ve věceclr stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a IlI. třídy,
rnistní kornunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci příslušný podle ustanovení § 124 odst, 6

zákona č. 36l12000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonťt, ve znění
pozdějšíclr předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), podle § 77 odst. 1 písm. c) téliož zákona a
v souladu s ustanovením § l72 zákona č.500l20l4 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisťl (dálejen
,,správní řád")

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazení

svislého dopravního značení:
- přemístění svislé dopravní značky |Z 4a,,Obec" a IZ 4b ,,Konec obce"
- osazení chybějících svislých dopravních značek P2 ,,Hlavní pozemni komunikace" a P4 ,,Dej

přednost v jízdě"

odstraněni stávajíciho dopravního značení:

- Pl ,,Křižovatka s vedlejši pozemní komunikací"

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

Provedení dopravních značek: svislé stálé dopravní značky budou instalovány na pozinkovaných
trubkách ukoťvených do betonové patky s fólií třídy 2 v reflexní ílpravě s životností 10 let a za dodržení
průjezdního a průchozího profilu pozemní komunikace, dle TP 65.

Termín: nejpozději do 45 dnů od nabyti účinnosti tohoto Opatření obecné povahy

Toto Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné ryhlášky.

Výrobu, osazení či úpravu stávajícího dopravního značení na místních komunikacích bude zajišťovat
Obec Horní Podluží a na silnici lI. třídy majetkový správce tj. Správa a idržba silnic Ústeckého kraje,
p,o. Děčín, a to prostřednictvím odborné firmy. Realizace bude provedena až po nabyt"í účinnosti tohoto
Opatření obecné povahy.

odůvodnění
Městský úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní írřad
ve věcech stanoveni místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích Il. a IIL třídy,
:nístní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel dne 14.7.20l6 návrh Dopravního
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inspektorátu, ílzemního odborrr Děčín, Krajskélro ředitelství policie Ústec)<ého kraje, Policie ČR, která

pr*ádí donl.d nad bezpečností a p|ynulostí silničnílio p[ovoztl, s konkrétnÍIn vyzrraČením přednrětného

áopravního značení určerrého k přemístění či novému osazení a vyznačení, čímž byl dán podnět na

posunutí svislé dopravní značky IZ 4a,,obec" a IZ 4b,,Konec obce", kde dojde k vyvoření vhodnýc|r

podmínek pro úp.avu ryclrlosti jízdy vozidel v lokalitě s nepŤehledným smělový:n obloukem, se

)ástavbou Řo , uý.;eray ia silnici č. ||1264 a s křižovatkami mistních komunikací vedoucí ze sil. 111264

do obce Horní p;áluží. Součástí úpravy rnusí blh provedeno dopInění chybějících svislých dopravních

znaěek P2 ,,Hlavní pozemní komunikace" a P4 ,,Dej přednost vjízdě" vyznačující přednost vjízdě
vozidel na siInici č. II/2ó4 x místní komunikace v obci Horní PodIuží a odstranění stávajícího svislélro

dopravního značení P1 ,,Křižovatka s vedlejší pozemní komunikaci" na si|.111264, Na základě tohoto

poánětu byl dne 21.7.2016 Vystaven Návrh na zlěnu rnístní úpravy provozu v umístění výše rrvedeného

dopravního značení,

Toto předmětné oznámení o návrlru opatření obecrré povahy bylo forrnou veřejné vyhlášky vyvěšeno na

úřednich deskáclr příslušných úřadů pod správním řádem předepsanorr dobir l5-ti dnů (rozlrodným

termínem vyvěšerrí z hlediska řádného doručerrí předrnětného návrhu opatření obecné povahy byl terrnín

vyvěšení ná úřední desce Městského úřadu Varnsdorf - vyvěšeno 28,7.2016, sejmuto 15,8.2016). K
návrlru opatření obecrié povalry rrebyly v zákonné lhůtě 30-ti dnťr uplatněny žádné připomínkY nebo

námitky,

Vsouladus§173,odst. l správního řádu a podle § 77 odst. l písm, c) zákona o silničním provozu

se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava přovozu na pozemních komunikacích - silnice II.

tříáy č, II/26a a místních komunikací v obci Horní Podluží spočívající v umístění dopravního

značení dle výše uvedené specifikace.
Poučení

Proti tomuto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřenítrr obecné povahy nelze podat opravný

prostředek (§ l73 odst. 2 spr,ávního řádu).

opatřeni obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšeni veřejné vyhlášky.

lng. Jaroslav Berátrek v,r,
vedoLrcí odboru správy majetku a investic

Příloha návrh stanovení místní úpravy provozu

Toto oznámení rnusí b},t vy,rlěšeno po dobu l5ti dnů na úřední desce Městského írřadu Varnsdorf,

obecního ťrřadu Horní Podluží a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na internetových stránkách.

2} 09, 2016
Naúřednídesce vyvěšeno dne: ..:.:................ sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, ktery ponrzuje vylěšení a sejmutí oznámení,

MěÚ Vu*.dorf - ORC, Nám, E, Beneše č.p,470,401 47 Varnsdorf
Obecní úřad Horní Podluží, IDDS: wggbzxy

sídlo: Žofín č.p.Z,401 57 Horní Podluží

Na vědomí:

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

síd]o: Krokova č,p. 3l, 405 01 Děčín l
Obec Horní PodIuží, IDDS: wggbzxy

sídlo: Horní Podluží č.p, 2,407 57 Horní Podluží
Dotčený orgán:
Policie 

"česk]é 
republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:

a64ai6n
sídlo: Lidické náměstí č.p. 91899,40l 79 Ustí nad Labem 1

ostatní:
v]astní
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