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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámeni o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdoď, OSM] - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve. věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - ňa ,ilni"ich ň. á ttt. triay,
mjstní ]<omunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci dle ustanovení § l2a odst, 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách nckterých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu'.), podle § 77 odst. t pišm. 

"1 
tiiii'.akona a vsouladu s ustanovením zákona č. 50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdÉ;sich [r.dpi.ů 1aat" .1"n,,správní řád")

zveřejňuie zárněr na stanovení místní úpraly proyozu na pozemních komunikacich, spočívající vosazeni svislého dopravního značeni:
- na silnici Č. ÍI/264 svislou dopravní značku P2 ,,Hlavní pozemni komunikace,. a na místní

komunikaci p.p,č,2164 svislou dopravníznačku P4 ,,Dej púnost v jízdě''
- umístění dopravního zařízení: odrazové zrcadlo naproti domu č.p. l04

v lokalitě: na silnici IV264 s mistní komunikací p.p.č.2|64 kata§tru obce Dolní Podluži, vizsituační plánek s lyznačeným umístěnim navrhovaného dopravniho značení.

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

výrobu a osazení dopravního značení na místní komunikaci včetně osazení odrazového zrcadla budezajiŠťovat obec Dolní Podluží a nasilnici Il. třídy majetkový správce tj. Správa a údržba silnic Ústeckéhokaje, p.o, Děčín, a to prostřednictvím odborné fiimy.

§:,T::l,|i:"_:o""J 
a,osazeni předmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.29412015

'Ju,! Klgrou Se ProvadeJI Pravldla ProVoZu na pozemních komunikacích, v souladu Š čsN pN l2899_1 adále v souladu s technickými podmínkami Tp 65 - zásady pro dopravní značeni na úemníchkomunikacích v aktuálním znění, 
odůvodnění:

Městský Úřad Varnsdorf, oSM] - oddělení dopravy a siIničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
:","::::1 ::1l"":ni 

mistní"úpravy provozu na pozemních komunikacích - na siinicích iI. i iir ,iiay,mls.tnl komunlkaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel dne 15.3. 2017 ná:vri Óuce ooIniPodluži. IC: 0026]21l, se sidlem Dolní Podluží č.p. 6, 407 ss óotni Podluží, s t<ont<retnim óut"ni.Předmětného doPravního značení určeného k novJmu'osazení Jopravního zařízení, odrazového zrcadlanaproti domu č,p. 2l64 a doolnění._chybějících svislých dopravních značek P2 ,.Hluuni por.rnikomunikace" a P4..Dej Pied nosi, v j ízdě" vyznaeujíci pi.ánorr u.}irae vozidel na silnici č. Ill2ó4 x mistnikomunikace v obci Dolní podluži,
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Na základě tohoto podnětu Městský úřad Vamsdorf, oSMI - oddělení dopravy a si]ničního hospodářství,
jako PřísluŠný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemnich komunikacích - na
silnicích II. a lli. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, po vlastním uvážení
zahájil správní řízení a vystaviI proto v souladu s § l72, odst. 1, zákona č. 50012004 Šb,, správní řád, dle
§ 77, odst. 5, zákona ě.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích u o ,.ěná"h některých
zákonŮ (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tento návrh opatření obecné povahý.
Návrh stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. 111264 s místní
komunikací u Č.p.l04 v Dolním Podluží byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním
1r_ovoz] qr9je{lán s příslušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem územního odboru
Děčín Policie CR. Krajské ředitelství policie Ústecké"ho kraje. jež návrh stánovení místní úpravy provozu
odsouhlasil dne 1 8. 1.20 1 7 pod č j, KRPU-26 09 1 2- 1 l Č J -20 ] 6-040206.

Poučení
Vlastníci nemovitostÍ, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva
mohou b),'t oPatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou blýr dotčeny, mohou upIatnit písemné připomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souladu s ustanovením § l72 a 173 Zákona č.50012004 Sb., správni řád, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu 15 dnů.

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

Příloha, návrh stanovení místní úpravy provozu

Na úřední desce vyvěšeno dne: ....].?,.ii;..l9]1. sejmuto dne:
Razítko c podpis orgánu, ktery ponrzuje vylěšení a sejmutí oznámení.

Na úředni desce w.věsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám, E, Beneše č.p. 410, 407 47 Varnsdorf
Obecní úřad Dolní Podluží, lDDS: 8t6a4bh

sídlo: Dolní Podluží č,p, 6,407 55 Dolní Podluží

Na vědomi:

Obdrži:
Obec Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh

sidlo: Dolní Podluží č.p. 6.407 55 Dolni Podiuží
Správa a údržba si]nic Usteckého kraje. IDDS: 6hevxje

sídlo: Krokova č.p, 31,405 0l Děčín l

Dotčený orgán:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č,p. 91899,40l 79 Ústí nad Labem l

ostatni:
vlastní
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