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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNE POVAHY

Městský Úřad Varnsdolf, OSMI oddělení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanovení místní úpravy provozu na pozernních komunikacích na siinicích il, á ttt, triay,
nístní komunikaci a veřejně přístLrpné účelové kornunikaci ve správnírn obvodu MěstskéIlo írřadLl
Varnsdorf PřísIuŠný podle ustanovení § l24 odst,6 zákona č, 36l12000 Sb., o provozt1 na pozenrníc1l
kornunikacích a o zIněnáclr některých zákonů, ve zněIrí pozdějšíclr přcdpisti (dáleleIl ,,zákon o siirričnínl
Provozu"), Podle § 77 odst, 1 písrn. c) téhož zákona a v souladu s ustanoveníIn 5 i72 zákona č.50012014
Sb., správrií řád, ve znění pozdějších předpisů (dáte jen ,,správrrí řád'')

stanovuje místní úpravu provozu na pozemních komunikacích, spočívající v

umístění dopravního značení:
- svislá doPravní znaČka IP 12 ,,Vyhrazené parkoviště" s dodatkovott tabulkou E13 s registlační

značkou oprávněného vozidla ,,C\rH 17-38..
- vodorovné dopravní značení č. VlOe,, Vyhrazené parkoviště'.

v lokalitě; parkoviště v ul. Karolíny světlé u zadního vchotlu č.p.30l4 v obci Varnstlorf,

Termín: nejpozději do 45 dnů ott nabytí účinnosti tohoto Opatřcní obccné povahy
Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým clnem po dni vyvěšení veřejné lahlášky.

Podmínky pro provedeni místní úprary provozu:

l. Provedení a urnístění dopravního značení musi býŤ v soularlLr s vyhláškou č. 30/200l Sb,, kterou se
Provádějí Pravidla Provozu na pozemníclr kolnunikacích a úp.ava a řízcrrí provozu nu ior.n1níc1,

^ komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a dle příslušných platných technických no.e,i.-2, Svislá stálá doPravní značka brrde instalována na pozinkované truúce ukotvená do betonové patky
sfólií tříd} 2 v reflexní úpravě s životností ]0 let a za dod,ržertí pI.ťtjezdního o p.Llclroriňo protltu
pozenní komunikace, dle TP 65,

3, osazení dopravrrího znaČení vČetně označení vodorovného dopravttího Značení ZajiSti majetkový
správce nrístní komunikace tj. Technické služby rlěsta Varnsdori. s,r.o.. Sv. Cecha t,p, l211,407 41
Varnsdorf.

4. Žadatel v plném rozsahu odpovídá za správnost a údržbu Dz dle stanovených poclrnínek a to po
celou dobu pIatnosti rozhodnutí silničního správního úřadrr,

5. Z dŮvodu zajiŠtění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit dopravní znacent,
připadně stanoverré dopravrrí značení změnit,

(r'l ): ,, ,



odůvodnění

Navrhovatel paní Jaroslava Hamerníková, nar. 18.7.1984, Karolíny Světlé č.p. 3014,401 47 Varnsdor.l,
Podala návrh na,,Stanoveni místní úpravy provozu" spočívající v osazení nového dopravního značení na
ParkoviŠti u zadního vchodu panelového domu č.p.30l4 v k,ú. Varnsdorf, Důvodem ke stanovení místní
Úpravy provozu je zajiŠtění vyhrazeného parkovacíIro místa pro vozidlo s registrační značkou CVH ]7_
38.

SPrávní orgán stanoviI rnístní úpravu plovozu podle § 77 odst, 1 písm. c) zákona o silničníIn provozu lla
základě Žádosti a souhlasu vlastníka pozernní komurrikace a sóuhIasu pŤíslušného dotčenjho orgánu
Policie České republiky, Krajského řeáitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, Dopravni
inspektorát Děčín pod čj.KRPU-2473 90 -1lČJ-z0l7 -040206 ze dne 3.1,20l8.

Toto předmětné oznámení o návrhu opatření obecné povahy bylo fonnou veřejné vyhlášky vyvěšeno na
Úředních deskách příslušných úřadri pod správníIn řádern předepsanou dobu t5-ti dnir (iozhodným
tennínem vl'věŠení z hlediska řádného doručení předmětného návrhu opatření obecné povahý byl termín
vyvěšení na úředrrí desce Městského úřadu Varnsdoď - vy,llěšeno 143.r}]r8, sejmuto 3.4.20lÓ). k návrhrr
opatření obecné povahy nebyly v zákonné lhůtě 30-ti dnů uplatněny žádné připómínky nebo námitky.

Vsouladu s§ l73, odst. 1správního řádu a podle § 77 odst. l písm. c) zákona o silničním provozu
se proto dnešním dnem stanovuje místní úprava provozu na pozemních komunikacíóh - na
ParkoviŠti v ul. Karolíny Světlé u zadniho vchodu č.p.3014 v k.ú. Ýarnsdorf spočívající v umístění
dopravního značení dle výše uvedené spccifikace.

C,i, MUVA ] 0867/20l8BorSa stí.2

Poučení

proti tomrrto stanovení místní úpravy provozu vydaného opatřením obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu),
opatření obecné povahy nabývá írčinnosti patnáctym dnem po dnivyvěšení veřejné vyhlášky,

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

Přiloha: Situační pláriek s vyznačením předmětné lokality

Toto oznámení musí b]Ít vyvěŠeno po dobu l5ti dnů na úřední desce Městského úřadu Varnsdorí a též
způsobem rrmožňujícím dálkový přístup, na internetovýcl] stránkách.
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Na úřední desce vyvěšeno dne:

Z úřední desky s e j m u t o dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejntulí oznánrcni.

Obdrži:
Jaroslava Hamerníková, Karolíny Světlé č.p. 3014,4O7 47 Varnsdorf
Město Varnsdorf, Nám. E, Beneše č .p. 410, 407 47 Varnsdorf
DO:
Policie České republiky,KŘP Ústeckélro kraje, Územní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, IDDS:
a64ai6n
ostatní:
Technické slrržby města Vamsdorf, s.r.o., Sv. Čecha č.p. 12'77, 4O7 47 Varnsdorf 1

vlastní
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