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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský Úřad Varnsdor{ oSM] oddělení dopravy a silničního hospodářstv í jako příslušný správní úřad
ve_ věcech stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacích na siinicích Ít. u rrt. trioy,
místní komunikaci a veřejně přístupné ÚČelové komunikaci příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6
zákona Č. 36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu''), podle § 77 odst. l písm. c) téh,oi' zákona a
v souladu s ustanovením § 172 zákona č.500i2014 Sb,, správni řád, ve znění pozdi.lšíct piea|Ň 1aat"l"n
,,správní řád")

stanovuje mistní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v osazeni
svislého dopravního značeni:

- na silnici Č. |11264 svislou dopravní značkl P2,,Hlavní pozemní komunikace,, a na mistní
komunikaci p.p.ě.2164 svislou dopravní značku P4 ,,Dej přednost v jízdě''

umístění dopravniho zařízeni:

- odrazové zrcadlo naproti domu č.p. |04

v lokalitě: na silnici 111264 s místní komunikací p.p.č.2164 na katastru obce DoIní Podluží, vizsituační plánek s lyznačeným umistěním navrhovaného dopravního značení,

provedení dopravních značek:. svislé stálé dopravní značky budou instalovány na pozinkovaných
tru.bkách ukotvených do betonové patky s fólií tříáy 2 v reflexni úpravě s životnosti l0 lei a;lodrženíprůjezdního a průchozího profilu pozemní komunikace, dle TP 65.

Termin: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy
Toto opatřeni obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni qvěšení veřejné ryhlášky.
Výrobu a osazení doPravního znaČení na místní komunikaci včetně odrazovéh o zrcad]abude zajišt,ovatobec Dolni Podluží a na silnici 1,1. rridynajerk_or j.správce tj. Správa a údržba ,ii"; ů;;;."k;;; l-ruj.. o.oDěČÍn, a to Prostřednictvím odborné firmy. neátiiace buáe provedena až po naby1í nJirnorii torrotoOpatření obecné povahy,

odůvodnění
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odíazového Zrcadla naproti domu č,p.l04 a doplnění chybějícího svislého dopravního značení P2 ,,Hlavní
Pozemní komunikace" a P4,,Dej přednost v jízdě" vyznaěující přednost v jízáě vozidel na silnici ě. 111264
s místní komunikací p.p.Č. 2164 na katastru obce Dolní podluzi. Navň byl odsouhlasen příslušným
*1'.n'.. ,9.cá:"]: pro.dohled nad bezpeČností a plynulostí silničního provázu, tj. Krajský ředitelství
Policie Usteckého kraje. Uzemní odbor Děčín. Dop_ravní inspektorát. Husovo náměstí j.p.itt. +os oz
Děčín ze dne 18. I.z0l1 pod ě. j.: KRPU-2 609l2-IlČJ-2016-Óqozoe.
Toto Předmětné Oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo formou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
úředních deskách přislušných úřadů pod správním řádem předepsanou dobu ts-ti anr: (iozhodným
termínem vYvěŠení z hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné povahý byl termín
vy,věšení na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf - vyvěšeno 12.4.2017, ."j.uto zs-.+.žol1. r
návrhu opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30{i dnů uplatněny žádné připomínky nebo
námitky,

Vsouladu s § 173, odst. l správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
se Proto dneŠnim dnem stanovuje místni úprava provozu na pozemnich komunikacich _ silnice 11.
třídy č. 111264 a mistní komunikace p.p.č,2l64 v obci Dblní Podluži spočivajicí v umistění
dopravniho značeni a zařizení dte výše uvedené specifikace.

Poučení
proti tomlto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).
Opatření obecné povahy nab;ivá účinnosti patnác§rm dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

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

Příloha - návrh stanovení místní úpravy provozu

Toto oznámení musí blýt v},l,/ěšeno po dobu l5ti dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorf,
Obecního Úřadu Dolní Podluží a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, na intemetových stránkách.

Na úřední desce vyvěšeno dne: ]9'..!1..aŤ....,. sejmuto dne:

Č,.;, vuve l3204/20l7Borsa

Razítko a podpis orgánu, klery potyrzuje vyvěšení a sejmuíí oznámení.

Na riředni desce vwěsí:
MěU Vamsdorf _ ORG, Nám. E. Beneše ó.p. 470, 407 47 Varnsdorf
Obecní úřad Dolní Podluží, IDDS: 8t6a4bh

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

Na vědomí:

Obdrži:
Obec Dolni Podluží, lDDS:8t6a4bh

sídlo: Dolní Podluží č.p. 6,407 55 DoIní Podluží
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. lDDS: 6hevxje

sídlo: Krokova č.p. 31,405 0l Děčín 1

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

sídlo: Lidické náměstí č,p, 9l89g,40l 79 Ústí nad Labem 1

ostatni:
vlastní
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