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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy

Městský Úřad Varnsdor{ OSMI oddě]ení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve, věcech stanovení místní Úpravy provozu na pozemnicJr komunikacích _ ňa silnicich ti. a III. tiray,
místní komunikaci a veřejně přístupné úče]ové komunikaci dle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb,, o provozu na pozernních komunikacích a o změnách někt;ďch zákonů, ve zněni
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o siIničním provozu''), podle § 77 odst, ) píšIn, c) téhož zákona a v
souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb,, spr,ávní řácl, ve znění pozdé;sich pi.dpi.,i 1dal. ;.n
,,správní řád")

zveřejňu,ie záměr na stanovení místní úprar,y proyozu na pozemních komunikacich, spočívající v
osazení svislého dopravního značeni a votlorovného dopravního značeni:

- svisIá doPravní znaČka IP 12 ,,Vyhrazené parkovišrě" s dodatkovou tabulkou E13 s registrační
značkou oprávněného vozidla ,,5L5 7821'' a

- vodorovné dopravní značení Vl Oe ,,Vylirazené parkoviště''
v.lokalitě: na stávajícím parkovišti místní komunikace ul. Lesní před č.p.2966 ve Varnstloríu, viz
situační plánek s vyznaěenýIn umístěním navrhovaného dopravního značení.

tennín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

Výrobu a osazení doPravního n'taéení na rrístní komunikaci bude zajišťovat správce komunikace tj. Tsm
s,r.o. Varnsdolf, a to na náklady žadatele.

Rozměry, provedení a osazení předmětného dopravního značení bude v souladu s Vyhláškou č.29412015
Sb.,, kterou se Provádějí plavidla provozu na pozemních komunikacích, v sou]adu šCšŇ eŇ ritsq_l 

"ť1!,,],i::!9".,'_"*":ký.j podmínkami TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních
Nomunlkac]ch v ak lua In im ,,něni.

odůvodnění:

Městský Úřad Varnsdorf, oSMl - oddělení dopravy a silničnílro hospodářství, jako příslušný správní úřadv1 vělch stanovení mÍStní Úpravy provozu na pozemních komrrnikacích _ rla siinicíclr ň u trr triay,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci, obdržel dne ]2,3. zors 
"i"rr, 

pana KarlaPl,:ll T. 4.8.1943, byem Lesní č.p. 2966,407 47 Vamúorf na ,,Stanovení ,nirtni Jpruui-i.nuoru'.
sPoČÍvající v osazení svislé dopravníznačky č. IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště,, s dodatkovou taúuirou Et:s regishaČní znaČkou oPrávněného vozidla ,,5L4 7821' á Vl0",,Ýyh.ur.né parkoviště..na |ar.kovisti ul.Lesní u Č,P,2966 ve Vamsdorfu, Důvodem ke stanovení .i.Íni ,ipruuy piovozu je ,u;i.ti|-u|n.ur.ne
Parkovací místo pro konkétní osobu, která bydlí v blízkosti parkoviště.-Návrh uyl""aro'"ňi^",l 

" rt"aeměsta Varnsdorf na svém 78. zasedání dne 25. 1 .20 ] 8.
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Na základě tohoto podnětu Městský úřad Vamsdori oSMI - oddělení dopravy a silniČniho hosPodářswÍ'

iako přislušný správni úřad ". ";::.;';;;;;;in1ir,ni 
t,p*"y prnnoru nu poiemních komunikacích _ na

.iIni.i.h lI. a 11l. třídy.,ni.r"i t"r""l"r,}f" "",.r"e 
přistupne. úee lové komunikaci, Po vlastním uváŽení

#;iř;r,á*i,,,"ni u uy.tuuir iio;;;ilil , § l',, "_1,]_],n,Ť;;i;;ůlťi'jili#l,,::;x!fr:#;
í;;1 ;'.i, 

', 
zákorra č. ]ól/20^n qh 

^ nrnvo7ll na Dozemnlc

žákonů 1zákon o silničním oro"our"ur'l.;!"l;;fi.í,;r.á|irt.,.n,o 
návrh opatřeni obecné povahy,

Návrhstanovenímístníúpravyprovozunapozemnichkomunikacích-nastávajícímparkovištimíStní
komunikace ul. Karolíny **,u J.olióío 

" 
vá^lááJ tvr 

" ^souladu 
se zněním § 77 odst, 2) a3).zákona o

silničním Provozu projednán ' 
piiltuSn1'* dotčeným orgánem, t,n, Oop,uuni", inspektorátem Uzemniho

odboru Déčín Policie CR. **J;i;;j,i;iň;,láii,.i" ů:j..rcr," kraje, jež návrh stanovení místni úpravy

o."r"r,iJ.""nr"rn a* á,r :ÓÍřp"a t j,rxpu-ZqirS§-\1Čj-70\1-040206,

Poučení

Vlastníci nemovitostí. jejichž práva, povinnosti nebo zájmy souviseiící s výkonem vlastnického práva

mohou by opatřenim ou..n" p"oiuňi iii*o aote"ni,.onou poáu, písemné ódůvodněné námitky, ostamí

osoby. jejichž p,áuu, pou inno,|i" Í:i"l;j;,"",rr*ou' Ul" aoi'*y",ohou uplatnit písemné připomínky

u t.rrnlnu ao ]d dnů ode dne zveiejnění,

V soulattu s ustanovením § t72 a l73 Zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, je tento návrh opatření

obecné povahy rlvěšen na dobu 15 dnů,

lng. Jaroslav Beránek v,r,

n.'doucioaboru správy majetku a investic

Příloha - návrh stanovení místní úpravy provozu

1 (, tl3 2018

Na úřettní desce vyvěšeno dne: """"" seimuto dne: """""""""
'i;;;k ;;;;;; 

"rgánu, 
který, potwzuje vyuěšení a sejmutí oznámení,

Na úřední desce wvěsí:
MěÚ Varnsdorf - ORG, Nam, E, Beneše č,p, 470,40':' 4'7 Varnsdorf

Na vědomí:

Obdrží:
řJáPi".t, l-".ni ó,p.2966,401 47 Varnsdorf

ir.ň*-Ú"*.a-r nám, E, Beneš" 410,40't 41 Varnsdorf

ili:i:Ě:Jř;.1rubliky.KŘp ústeckého kraje. územníodbor Děčin. Dopravni inspektorát, IDDs:

a64ai6n
sídlo: Lidické náměstí ě,p, 9l89g,40I79 Ústí nad Labem 1

ostatni:
Ť..rr"i.ne služby města Varnsdorf, s,r,o,, lDDS: zaj6jey
-' -;ídi", 

Sv, Cecha č,p, 1217 ,4O'1 47 Vamsdorl

vlastní

@u o,
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