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12.3.2018
OSMI/1 156/2018/BorSa
MUVA 7463120l 8BorSa
Borovičková Šárka
4l7 545 181
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rf.cz

v lokalitě: na stávajícím parkovišti místní
č.p.30l4 ve Varnsdorfu, viz situační pIánek
značení,

komunikace ul. Karolíny SvětIé u zadního vchodu
s vyznačeným umístěnim navrhovaného dopravního

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení rnístní Úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy,
místní kornurrikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci dle ustanovení § 124 odst, 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacíclr a o změnách něktených zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), podle § 77 odst. l písm. c) téhož zákona a v
souladu s ustanovením zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve zriění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpraly provozu na pozemních komunikacích, spočívající v
osazení svislého dopravního značeni a vodorovného dopravního značení:

- svisIá doPravní značka IP 72 ,,Vyhrazené parkoviště" s dodatkovou tabulkou El3 s registrační
značkou oprávněného vozidla ,,CVH 17-38.' a

- vodorovnédopravníznačeníVlOe,,Vyhrazenéparkoviště..

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatřeni obecné povahy

Výrobu a osazení dopravního značení na místní komunikaci bude zajišťovat správce komunikace d, Tsm
s.r.o, Varnsdorf, a to na náklady žadatele.

!.ozlcry, provedení a osazení předmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č,29412015
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v souladu Š čsN pN 12899-1 a
dále v souladu s teclrnickými podmínkami Tp 65 - zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacich v aktuálnim znění.

odůvodněni:

Městský Úřad Varnsdorf, OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve_ věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na siinicích iI. u tIt. triay,
místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel dne 12.3. 2018 návrh paní Jaroslavy
Hamerníkové, nar. 18.7.1984, bYem Karolíny SvětIé č.p. 3014,401 47 Varnsdorf na ,,Stánovení místní
úpravy_ provozu" spočívající v osazení svislé dopravní značky č. IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště''
s dodatkovou tabulkou E13 s registrační značkou oprávněného uozidla,,CVH tz-3r.a Vtoe,,Vyhrazené
parkoviŠtě" na parkoviŠti ul. Karolíny SvětIé u zadního vchodu č.p.30l4 ve Varnsdorfu. Důvodem ke
stanovení místní Úpravy provozu je zajistit vyhrazené parkovací míito pro konkrétní osobu, která bydlí
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v blízkosti parkoviŠtě. Návrh byl odsouhlasen v Radě města Varnsdoď na svém 80. zasedání dne
22.2.2018.

Na základě tohoto podnětu Městský úřad Vamsdor{ OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství,
jako PřísluŠný sPrávní Írřad ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na
silnicích IL a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přísiupné účelové komunikaci, po vlastním uvážení
zahájil správní řízení a vystavil proto V souladu s § l72, odst. l, zákona ě. 50012004 Šb., správní řád, dle
§ 77, odst. 5, zákona Č.361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o ,.iná"h některÝch
zákonŮ (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, tento návrh opatření obecné povahý.
Návrh stanovení místní Úpravy provozu na pozemních komunikacích - na stávajícím palkovišti míStní
komunikace ul. Karolíny Světlé č.p.30l4 v Varnsdorf byl v souladu se zněníIl 5 z7 oast, z; a 3) zákona o
silniČnim Provozu projednán s příslušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravním" inspektoráíem Územního
odboru DěČin Policie CR, Krajské ředitelství policie Ústeck_ého kaje, jež návrh stanovení místní úpravy
provozu odsouhlasil dne 3.1.2018 pod čj. KRPU-24 7390-1lČJ-201.7 -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 oiůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájrny mohou b}t doičeny, mohou uplatnit písemné připominky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění,

V souladu s ustanovením § 172 a 173 Zákona č, 500/2004 Sb., správní řád, je tento návrh opatření
obecné povahy ryvěšen na dobu 15 dnů,
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Ing. Jaroslav Beránek v.r.
vedoucí odboru správy majetku a investic

Příloha - návrh stanovení místní úpravy provozu

Na úřední desce vyvěšeno dne: .....'!..{.'..Ů,i,.!q]9. sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje v7uěšení a sejmurí oznámení.

Na úřední desce rry.věsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 410,407 47 Varnsdoď

Na vědomi:

Obdrži:
Jaroslava Hamemíková, Karolíny Světlé č.p. 3O14,407 47 Varnsdorf
Město Vamsdorf, nám. E. Beneše 470, 407 47 Y arnsdorf

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

sídlo: Lidické náměstí č.p.9/899,401 79 Ústí nad Labem 1

ostatní:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o., lDDS: zaj6jey

sídlo: Sv. Čecha č.p, 1277, 407 47 Varnsdári 
'

vlastní
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