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Městský úřad Varnsdorf

dopravy a silničního hospodářstvíoSMI

Obec Jiřetín pod Jedlovou
V lnarsKa c.p. Jl
40'7 56 Jiřeíin pod Jedlovou

Váš dopis čj.:
Ze dne:
Naše čj.:
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Tel:
Datum:
E-mail:

26.6.201]
OSMI/278912017lBorSa
MUVA 18883/20l7BorSa
Boroviěková Šárka
417 545 181
11 ,1 .2011
sarka.borovickova@varnsdo
rf-cz.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdor! OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářswí, jako příslušný správní írřad
ve věcech stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacíclr - na silnicích ti. a ttt triay,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci dle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č,
36112000 Sb., o provozu na pozemních komrrnikacích a o změnách něktórých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), podle § 77 odst. 1 píim. c) téhož zákona a v
souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění poza3;sich předpisů (dále jen
,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanovení mistní úpravy provozu na pozemních komunikacích, spočívající
v umístění nového dopravniho zařízení:

- 2x měřič rychlosti v lokalitách obou vjezdů do obce Jiřetín pod Jedlovou
v lokalitě: viz situaČní ptánek s ryznačeným umístěním navrhovaného dopravního zařizení.

termín: do 45 dnů od nabyti účinnosti Opatřeni obecné povahy

Výrobu, osazen, provoz a ÚdrŽbu předmětného dopravního zaíízení bude zajišt'ovat prostřednictvím
odborné firmy na své náklady. n_avrhovatel, tj, obec Jiietín pod Jedlovou, a to v dohod8 s majetkovým
správcem silnic II. a ItL třídy, tj Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o. Děčín,
Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značení či zařízení bud,e v souladu s Vyhláškou
ě.294/20l5 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu . ÓsN pN
12899-1 a dále v souladu s technickými podmínkami TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích v aktuálním znění.

odůvodněni:

obdržení žádosti obce Jiřetín pod Jedlovou, IČo 002ó1416, Vinařská č.p, 32, 407 56 Jiřetin pod
Jedlovou, vřízení zastoupené Ing. ouzký Miroslav, IČo 86867865, Huntířov č.p. 

-|91,405 
0z Hrrntířov,

PodloŽené Situací s vyznaČenými navrhovanými změnami v dopravním značení ěi zaíízasní, byl dán
Podnět na umístění zařízerií na silnici č. 111264 (ul. Děčínská) v průjezdním úseku obce JÍřetin pod
Jedlovou.

Na základě tohoto podnětu Městský úřad Vamsdorf, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství,jako PřísluŠný sPrávní úřad ve věcech stanovení místní a přechodne ,iprauy provozu na pozemních
komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně priitupne účelové komunikaci, po
vlastním uváŽení zahájil správní řízení a lystavil proto v souladu . § t zz, oa.i, l, zákona č.500/2004 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.

r;. ,,

V9/0t t?



Čj, MUVA 18883/20I7BorSa
str, 2

Návrh stanovení místní úDra\
,r."l 

", " 
i.. j ř"i r ; il jJJ ilY" í,:J;.i,] L §':}::j, i:T;lÍ,l.j. :",;i?' :[ Jíí:Í ;H,,"Tl ";;v souladu se zněním § 77 odst, 2) a 3) zákona o ;il;l;niř;ro""zu projednán s príslušnýÁ dorčeň;ímgrgánem, lzn, DoPravnim insPektorátem ur.."irro 

"á|ár"'b!a,n ,oIi.i" čn. rralste ředitelstvi policieUsteckého kraje, iež se k návihu stanovení. m.ístní úp*"v óoru vyjádřil dne 21.6.2017 pod ěj. KRPU-lzl lt+-ltČs-zol0 -040206. Ve svém vyjádřeni poIicle.Čn považuje umístění měřičů rychlosti zanedostateČné řešení Problematity rychlosiijizdy 
""ri;;l,;ňí; dle jeho názoru umísténí měřiůů rvchlostiznevažuje stávajíci svislé dopravní ,nae.ňi e. Izq" ..ób.":, Přesto ale . ",-'ír,;;;;";;;'ř;i,:;fil;v podstatě souhlasi, pouze navrh uje 

.vyr:žit í 
'yp" 

,c'i.irr" ,urízeni s LED displejem zobrazujici symbo|dopravni značky č. B2Oa ..Nejvyšsí áovolerij 

';;l";i 

: i6'ln.'rr,... které jednoznačně upózorňuje na

iTfriT,ii*}:f:'rychlosti a nerozpťyluje'riJř. ini-r"..mi o skutečné aosa;JJrychlosti

Návrh na změnu místni úpravv provozu na.silnici ě,lI/264 (ul. Děčínská) v průjezdním úseku obce JiietinPod JedIovou sPoČÍvajicí v osazéní 2ks mcričů rychlostij" )J,i*a"* preventivnim opatřením pro sniženirychlosti rozidel před vjezdem do centrální Ía.ii "i.i r,r..i.., .!r..i;';;;;rr)fro"r,r'uJ* 
"n"a.u

(pohyb dětí mezi zastávkami BUS),

Poučení
vlastníci nemoviloslí. ieiichž nráva. povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického právamohou by opalřením oběcne novaly i,'in." j"ie."i.n."''"u'oiu'oo",nn. 

odůvodněné námitky, ostatní
:T* J:' ;Ťi fix""; jfi ffi :,fi !í, 

j;,v,"i"" ul, ;"řň ;;h-, ň; ;fi ;:#;l li,o",," o,

JrHilffi;řffi§#T,ur:1'"i]l'"Íákona č, 50012004 Sb,, správní řád, je tento návrh opatření

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

Příloha - návrh stanovení místní úpravy provozu

Na úředni desce vyvěšeno dne: ..J.!:....V.,..?.0.17,,., se,i muto dne:Razítko a podpis orgánu, který ponrzuje vy,ěšení a sejiuti onán"ri.

Na úřední desce vwěsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 4.tO, 407 47 VarnsdoďObecní úřad Jiřetín pod Jedlovou, iDDS: dd6bngb'
_. , _ 

sídlo: Vinařská č.p. 32,407 56 Jiřetín přd Jedlovou
Na vědomí:
Navrhovatel:
Obec Jiřetín pod Jedlovou, IDDS: dddbngb

sídlo: Vinařská č. p, 32, 407 56 Jiřetín pod Jedlovou, prostřednictvím zástupce -lng. Ouzký Miroslav. IDDS: íhzz.lng
sídlo: Huntířov č,p. 191,405 02 Huntířov

Dotčený orgán:

j;j;:;,"""'republiky,KŘP Ústeckého kraje. Územní odbor Děčín, Dopravni inspektorát, IDDS:
sídlo: Lidické náměstí č.p. 9/899, 40l 79 Ústí nad Labem l

ostatní:
Ústecký kraj, Velká Hradební 3 l 18/48, 400 0l Ústí nad Labem (doručí se na : Správu a údržbu silnicUsteckého kraje, IDDS: 6hevxje

, sídlo: Krokova č.p. 3I. 405 0l Děčín l)
vlastní
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