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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Valrrsdorí, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný spr.ávní úřacl
ve věcech stanovení rnístní Úpravy provozu na pozenrníclr komunikacích - na siInicích lI. a IIl, tříd),.
tnístní kotnunikaci a veřcjně přístupné írčelové kornunikaci dje ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.
36112000 Sb., o pt'ovozt-t na pozernníclr ]<onlunikacíclr a o zrněnách některých zákonťt, vc zrlení
PozdějŠÍch přcdpisŮ (dálejen ..zákon o silničnírrr plovoztt"), podle § 77 odst. l písnr. c) téhož zákona a v
sottladu s Llstanovel']ÍIn zákona č, 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějšíclt předpisů (clr:rle .ien
,.správní řlLd")

n'cřc,iňuje zámčr na stanovení místní úpravy provozu na pozcmních komunikacích, spočívající v
osazení svislóIro dopravrrího značcní:

viz situační plánck DIo s vyznačeným umíslěnírn navrhovanóho tlopravního značcní.

v Iokalitě: rnístní komunikace na kataslru obce Horní podluží

ternrítt: rltr,15 dnů od nabytí účinnosti Opatř.ení obccné povahy

Výrobu, osazcní Či Úpravu stávajícího dopravního značení na pozemních komunikacích bLrde zajištbr,at
Obcc Ilorní PodILrží, a to pr.ostře dnictvíIn odbor-né firnry,

RoznlěIy. plovcdctlí a osazertí předrnčtnélro dopravního značení bude v souladu s VyhláškoLr č.2.94120t5
Sb., kterou se plovádějí pravidla provozu na pozerlrrích kornunikacích, v souladr: i čsN eN 128()9-1 a
dá]e v.souladLt s technickýrni podrlílikami TP 65 - Zásady pro dopravní značení tla pozetllních
kotllLtttikaciclt v a], t tri lrrírn znirt i.

odůvodnění:

MČstský Úřad Valnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářstvi, jako příslušný správní úřad
ve vČccch stallovcní rlístní ťlpravy provozu na pozerlních kornunikacích _ na siinicíclr Ú, a tIt, tiiay.
rnístni kotnunikaci l rer'cjně píístupné účelové konunikaci, obdržel dne 14.11.20l6 návrlr obce llorní
PodIrrži. IC:005]422]. :e sídIern Žolin 2.401 5i Holní Podluži včetne návrltu dopravrlillo 7nila.,lll
odsoulrlasenó přísJi,rŠným státnítn orgánetn pro clolrled nad bezpečností a plynuJostí siiničního provozLr,
l(raj,klrrr icdite]sIvirrr policie Usteckcho krajc. ['|zernní odbor Déčin. Ďopruuni inspektorát. llrrso,,o
nánlěstí č.p,1]l, 405 02 Dččín ze drte l't.2.20J6 pod č.j. KRPU-2785 1-1/ČJ-20l6-04020ó, .lcdnlr sc o
osazclrí svislého doplavnílro značení dIe situačního plánkLr DIO, Důvodent ke stanovcní nrístní úpr;avy
provozrr.je zvýšerrí bezpečnosti provoztl na pozcnrIlícIt komunikar;ích a pohybu osob,

Na základě tohoto Podnětrj Městský úřad Varnsdor,í, OSMI oddělení dopravy a silrričního lrospoclátřslv í,jako PřísltrŠný sPrávni Írřad vc věceclr stanovení místní úpravy provozu na pozemních kornunikacích - na
silnicích II. a lII. třídy. rníslní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, po vlastníln LIvážcrri
zalrájil spI'ávní řízení a vystavil proto v souJacltl s § ]72, odit. l, zákona č,5001200Á Šb,, správní řácl, cllc
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č. j. MUvA 3]008/20l6Borsa stl. 2

§ 77, odst, 5, zákona č. 36l12000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některýclr
zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisťr, tento návrh opatření obecné povahy.

Návrlr stanovení místlrí ítpravy píovozu na pozemních komr,rnikacích na katastru obce Horní Poclluží viz
situačrrí plánek byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničníln provozLr plojednán

s příslLršrrým dotčenýrn orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem Územního odborrr Děčín Pojicie ČR,
Krajskýrn řediteIstvím policie Usteckélro kraje, jež návrh stanovení místní úpfavy provozu odsoulrlasil
c,ne 11.2.20l6 pod č j. KRPU_2785l - 1/ČJ-20l6-040206.

Poučení

Vlastníci nelnovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájrny související s výkonerl vlastnického práva

mohou b}t opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodrrěné námitky, ostatní
osoby, jeiichž práva, povirrnosti nebo zájrrry rlohou být dotčeny, molrou uplatnit písemné připomínky
v termíI]u do 30 drrů ode dne zveřejnění.

V souladu s ustanovcním § l72 a l73 Zákona č,50012004 Sb., správni řád, je tento návrh opatření
obecnó povahy vyvěšen na dobu 15 dnů.

Irrg. Jaroslav Berárrel< v.r,,

vedotlcí odbortt správy majetku a investic

Pří]oha - návrh stanovení místní úpravy provozu

Naúřednídescc vyvěšeno dne: ...l9'..]1:.1919.. sejmuto dne:
Ilazítko a podpis orgánu, který poll,rzuje vyvěšení a sejmulí oznámení.

Na qřední desce vyvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E, Beneše é.p.410,401 47 Varnsdorf
Obecní úřad Horní Podluží, IDDS: wggbzxy

sídlo: Žofin č.p.2,401 57 Horní Podluží

Na vědomí:

Obdrží:
Obec Homí PodlLrží, IDDS: wggbzxy

sidlo: Zofin č.p.2.407 57 Horní Podlttží

Dotčený orgán:
PoIicie Ceské republiky,KRP Usteckého kraje, Uzemní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64aj6n

sídlo: Lidické nárněstí č.p. gl8gg,40l79 Ústínad Labern 1

ostatní:
vlastní
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