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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorl, oSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářstvi, jako pííslušný správní úřadve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacich - ňa silnicícl, ti,-á lt. trlay,m-ístní 
^k^omunikaci 

a veřejně přístupné účelové komunikaci dle ustanovení § 1r; ;;J; zákona č.36112000 Sb., o Provozu na pozemních komunikacích a o změnách některych zákonů, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen ,",ikol^9 :]liičnim provozu"), podle § 77 
"d.t. 

1 ;i;;. .;;;iož'rauonu u ,souladu s ustanovením zákona č. 50012004 sb., spravni'iáJ, ve zIrění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád")

zveřejňuje zárněr na stanovení místní úpraly provozu na pozemních komunikacích, spočívajicílyznačeni vodorovného dopravního značení:
- V la podéIná čára souvislá
- Y 2b podélná čára přerušovaná
- Y4 vodící čára
- V 6a příčná čára souvislá_se symbolem ,,Dej přednost v jizdě.í- V l3a šikmé rovnoběžné čáry

v lokalitě: na křiŽovatce silnic Č. IIV2632 5 a ě.lIU26326 v Horni Chřibské, viz situační pláneks lyznačeným umístěním navrhovaného dopravního značeni.

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

Výrobu, osazení Či ÚPravu stávajícího dopravního značení bude zajišt,ovat prostřednictvím odborné firmyna své náklady navrhovatel, tj, Správa a údržba silnic Ú.t""teilo kraje, p.o. Děčín.
Rozměry, provedení a osazení oředmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.294/2015Sb" kterou. se provádéji pravidla provozu 

"" 
p;r.;;i;h k;;unit u"i.l-,, v souladu s čsN P,N 12899-1 adáIe v souladu s technickÝIni

komunikacích v aktuálnim zncnlodmínkami 
TP 65 - Zásady pro dopravní ,nač"ní *' por"mních

odůvodnění:

obdržení žádosti Správy a údržby silnic,úteckého kraje, příspěvkov á organizace,IČ: 00080837, sesídlem Ruská 260,4I7 03 Dubí, podložené Technickou ,i;;;;" 
" 

výkesem od projekční kanceláře Ing.Mj:"'IiY9y|ýho,Huntířov,byl_dánpodnět""rr;;#;iil;ovatkysilnic 
č, IIt/263z5aě. IIl/26326v Homí Chřibské dle shora uvedené .p.iifiku"".

Na základě tohoto Podnětu Městský Úřad Vamsdorf, oSM] - oddělení dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní úřad ve věcĚch. stanoven i ,i.t.i up.uuy i.ovozu na pozemních komunikacích - nasilnicích iL a IIt, třídY, místní komunikac; u u.i"]nJ pii.iupnt ie.loue komunikaci, po vlastním uvážení
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Příloha - návrh stanovení místní úpravy provozu
1 9, 02 2018

Na úředni desce vyvěšeno dne: sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vylěšení a sejmutí oznámení.

Na úředni desce r.wěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 4'10,401 47 Vamsdorf
MěÚ Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská č.p. 197,407 44 Chřibská

Na vědomí:

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

sídlo: Krokova č.p. 3l, 405 01 Děčín l

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

sídlo: Lidické náměstí ě.p. 9/899,40l 79 Ústí nad Labem 1

ostatní:
vlastni

Čj. MUVA 4861/2ol8Borsa

zahátlil správní řízení a vystavil proto v souladu s § l 72, odst. l, zákona č. 50012004 Sb., správní řád, dle
§ 77, odst. 5, zákona č.36112000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změiách některých
zákonŮ (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tento návrh opatření obecné povahý.
Návrh stanovení místní Úpraly provozu na pozemních komunikacích - silnic č. III/26325 a č. III/26326
v Horní Chřibské byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním provozu projednán

: Přislu.Šným dotčeným orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem Územního odboru běěín p;licie čR,
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, jež návrh stanovení místní úpravy provozu odsouhlasil dne
7.1 2.20 l7 pod č j. K RPU-23 665 6- l l Č J -20 l 7 -040206.

Návrh na změnu místní Úpravy provozu na křižovatce silnic č. III/26325 a č. 111126326 v Homí Chřibské
sPoČÍvající vYznaČení vodorovného dopravního značení V 1a podélná čára souvislá, V2b podélná čára
přerušovaná, V4 vodící čára, Y 6a příčná čára souvislá se symbolem ,,Dej přednost v.lizdc..a v t3a
Šikmé rovnoběŽné čáry, Důvodem k vyznačení vodorovného dopravníiro znaóent je zajištěni
rozhledových poměrů v prostoru křižovatky.

Poučení
Vlastníci 

_nemovitostí, 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva

mohou b;Ít oPatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou bylt doičeny,'mohou uplatnit písemné připomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění,

V souladu s ustanovenim § l72 a 173 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je tento návrh opatření
obecné povahy ryvěšen na dobu 15 dnů.

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