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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský Úřad Varnsdorf OSMI - oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanoveni místní úpravy provozu na pozemních komunikacích _ na siinicích iI. u rrr. triay,
místnÍ_ ko_;nunikaci a veřejrrě přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského úl.arlLr
Varnsdorf příslušný podle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.36112000 Sb., o provozu na |ozemníchkornunikacícli a o zlěnách některých zákonů, ve znění pozdějších piedpisů 1áale jen ,,.apon á silničrrím
Provozu"), Podle § 77 odst. 1 písm. c) tébož zákona a v soulaáu s ustanovením 5 i72 zakona č.50012014
Sb., správní řád, ve zněrrí pozdějších předpisů (dále jen ,,správní řád'')

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v

umístění dopravniho značení:
- svislá doPravní znaČka IP_,l2 ,,Yyhrazené parkoviště" s dodatkovou tabulkou El3 s registrační

značkou oprávněIlého vozidIa ,.5L4 782l.'
vodorovné dopravn í značení č . Ylle ,, Vyhruzené parkoviště ''

v lokalitě: parkoviště v ul. Lesni před panclovým domem č.p.2966 v obci Varnsdorf,

Termín: nejpozději do 45 dnů od nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnácdm dnem po tlni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Podmínk7 pro provedení místní úpravy provozu:
1, Provedení a umistění dopravrrílro znaČení musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se

Provádějí Pravidla Provozu na pozemních komunikacích a úprava a iireni p.ouo^ nu ior..ni"r,
^ komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technický.h ;";#,''2, Svislá stálá doPravní značka bude instálována na pozinkávané truúce r"rkotvená do betonové patky

s fólií třídy 2 v leflexní Úpravě s Životností l 0 let a za dodrženi průjezdn ílro u p.i,"rror_ino p-t, r,pozemní komunikace, dle TP 65.
3, osazení doplavnílio znaČení vČetně označení vodorovného dopravniho znaóeni zajistí majetkový

správce místní komunikace tj, Technické služby města Varnsdori . ,.o., su. é..r,u ri,.'\zji,ool +lVarnsdoIf.
4, Žadatel v plrrém rozsahu odpovídá za správnost a údržbu Dz dle stanovených podrrrílrek a to poceIou dobu platnosti rozhodrrutí silničního správního úŤaclu.S Z'!t:v9du zajiŠtěrrí bezPečnoýi silničního 

.provozu :rrůže správní orgán stanovit dopravní značeni,případně stanovené dopravní značení zrněnit,

@,,,,
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odůvodnění

Navrhovatel parr Karel Plesl, nar. 4.8.1943, Lesní č.p. 2966, 407 47 Vamsdorf, podala návrlr rra
.Stanovení místní Úpravy provozu" spočívající v osazení nového dopravního značení 

'rra 
par.kovišti ul.

Lesní Před Panelovým domem č.p.2966 v k.íl. Varnsdorf. Dťtvodem ke stanovení místní úpiavy provozr_l
je zajištění }yhrazeného parkovacího místa pro vozidlo s registrační značkou 5L4 782I.

SPrávní orgán stanovil místní úpravu provozu podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničníln provozu na
základě Žádosti a souhlasu vlastníka pozemní komunikace a souhlasu příslušné|ro dotčeného orgánu
Policie České republiky, Krajského řeáitelství policie Ústeckeho kraje, územní odbor Děčín, Dopravní
inspektorát Děčín pod čj.KRPU -24 7 390-IlČ J-20l1-040206 ze dne 3.1.201 8.

Toto předlnětné oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo fonnou veřejné vyhlášky v}.věšeno na
úředních deskách příslušných úřadů pod správním řádem předepsanou dobu l5-ti dnú (iozhodným
termínem vyvěšení z hlediska řádrrého doručení předmětného návrhu opatření obecné povahy byl termíll
vYvěŠení na Úřední desce Městského ťrřadu Varnsdorf - vyvěšeno l4.3,20l8, sejmuto 3.4.20l8). K návrhu
opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30-ti dnů uplatněny žádrré připomínky nebo námitky.

Vsouladu s § 173, odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dnešnim dnem stanovuje rnístni úprava přovozu na pozemnich komunikacích - na
ParkoviŠti ul. Lesní před č.p.2966 v k.ú. Varnsdorf spočívající v umístěni dopravního značení dle
výše uvedené specifikace.

Poučení

Ploti tomuto stanovení místní Úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ l73 odst.2 správního řádu).
opatření obecné povahy nabývá účirinosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

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

Příloha: Situační p|ánek s vyznačením předrnětné lokality

Toto oznámení musí blýt vyvěšeno po dobu l5ti dnů na úřední desce Městského úřadu Var.nsdorf a též
způsobem umožňujícím dálkový přístup, na irrternetových stránkách.

Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úředni desky sejmuto dne:

]1 1! 1i11

Razítko a podpis orgánu, ktery potyrzuje lyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
Karel Plesl, Lesní č.p. 2966,407 47 Varnsdorf
Město Vamsdorf, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdorf
DO:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspekto'át, lDDS:
a64aj6n
oStatní:
Technické služby města Varnsdorf, s.r.o,, Sv. Čecha č.p. 12"t1,407 47 Varnsdorf 1

vlastní

Na úřední desce v}ryěsí:
MěU Vamsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470, 407 47 Varnsdoď

Cj, MUVA I 0850/20l8Borsa
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