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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecnó povahy

Městský úřad Varnsdorf, OSMI - odděIení dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad
ve věcech stanoverrí míslní úpravy provozu na pozemních konunikacích _ na silnicích IL a TIL třídy,
rnístní konrunikaci a veřejně přístupné účelové komurrikaci dle ustanovení § l24 odst. 6 zákona č.
36112000 Sb,, o provozu na pozenrních korrrirnikacích a o změtrác]r nčkterých záko:rťt, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o silrričnírn provozu"), podle § 77 odst. l písm. c) téhož zákona a v
souladu s ustanovením zákona č. 50012004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,správní řád")

zveřejňuje záměr na stanovení místní úpravy provozu na pozcmních komunikacích, spočívající
vyznačení svislého dopravního značení:

- 2x B 13 + E13 zákaz yjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
,,13t" s textem ,jediné vozidlo 17t"

- 2x Bl3 zákaz vjezrJu vozidcl, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mcz
,,2t"

- 1x B 13 + E13 zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez
,,2t" s textem ,,900m"

- 2x Bl1 + El3 zákaz vjezdu všech motororlých vozidel s textem ,,mimo dopravní obs|uhu''

v lokalitě: na mostech označené ev,č. M0-1c u č.p.l62 a MOO2c u č.p.169 v obci Chřibská, viz
situační plánek s r.yznačeným umístěním navrhovaného dopravního značení.

termín: do 45 dnů od nabytí účinnosti Opatření obecné povahy

Výrobu, osazení či úpravu stávajícího dopravního značení brrde zajišt'ovat prostředrrictvím odborné íinny
na své nákIady navrhovatel.

Rozměry, provedení a osazení předrnětného dopravníIro značení bude v souladu s Vyhláškou č.2g4l20l5
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komurrikacích, v souladu s ČSN EN 12899-1 a
dále v souladu s technickými podmínkami Tp 65 zásady pro dopravní značení na pozenrních
kornun ikac ich v aktuáln im zněni.

odůvodnění:

obdržení žádosti Města Chřibská, IČo 0026l378, Chřibská č.p. I97, 407 44 Chřibská,
kterou zastupuje lng. ouzký Miroslav, IČo 86867865, Huntířov č,p. l91,405 02 Huntířov, podložené
Technickou zprávou a výkresem od projekční kanceláře Ing. Miroslava Ouzkýho, HLrntířov, by) dán
podnět rra označení mostů M0-1c a MOO2c svislým dopravnítrr značením B13 ,7_ákaz vjezdu vozidel,
jejiclrŽ okamžitá hmotnost přesalruje vyznačenou mez" na nístIríc]r kornunikacíclr v obci Chřibská.
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Na základě tohoto podnětu Městský úřad Vamsdorf, OSMI oddělenídopravy a silničního hospodářství,
jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní úpravy pfovozu na pozenrních komunikacích - na
silnicích II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné írčelové komunikaci, po vlastním uvážení
zahájil správní řízení a vystavil proto v souladu s § 172, odst. l, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, dle
§ 77, odst. 5, zákona č.36],/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o z:něnáclr některýclr
zákonů (zákon o silničnírn provozu), ve znění pozdějších předpisťl, tento návrh opatření obecné povalry.

Návrh stanovení místní úpravy provozri na pozemních ko:nunikacích - na místních kornunikacích v obci
Cltřibská u mostního objektu M0-Ic a MOO2c byl v souladu se zněníIn § 77 odst, 2) a 3) zákona o
silničnírn provozu plojednán s příslušným dotčeným orgánem, tzrr. Dopravnim inspektor,átem Územního
odboru Děčín Policie CR, Krajské ředitelství policie Usteckého kraje, jež návrh stanovení místlri úpravy
provozu odsoulrlasil dne 6, l 1.20 1 7 pod č j. KRPU-2 1 6 1 1 8-1 l ČJ -20 1 7 -04020 6,

Návrh na změnu místní úpravy provozu u mostních objektů M0-1c u č.p.l62 a MOO2o u č,p,l69 v obci
Chřibské spočívající vyznačení svislého dopravního značení dle shora uvedené specifikace. Důvodern
k vyznačení svislého dopravního značeníje na základě výsledků statického zatížení mostních konstrukci.

Poučení
Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vIastnického práva
rnohou býŤ opatřením obecné povahy přímo dotčeni, mohou podat písemné odůvodněné námitky, ostatní
osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou b}t dotčeny, mohou r:platnit písemné připomínky
v termínu do 30 dnů ode dne zveřejnění.

V souladu s ustanovením § 172 a l73 Zákona č.50012004 Sb,, správní řád, je tento návrh opatření
obecné povahy vyvěšen na dobu 15 dnů,

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

Příloha - návrh stanovení míslní úpravy provozu

Naúřednídesce vyvěšeno dne: ]1 l|..{1.., sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Na ýřední desce vyvěsí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše ó.p. 470, 407 41 Varnsdorf
MěU Chřibská, IDDS: xcsa3 8b

sídlo: Chřibská č. p. l97,40'I 44 Chřibská

Na vědomí:

Navrhovatel:
Město Chřibská, IDDS: xcsa38b

sídlo: Chřibská ě.p. 191, 407 44 Chřibská, prostřednictvím svého zástupce _

Tng. Ouzký Miroslav. IDDS: fhzzjng
sídlo: Hrrntířov č.p. l91,405 02 Huntířov

Dotčený orgán:
Policie České republiky,KŘP Ústeckého kraje, Úzerrrní odbor Děčín, Dopravní inspektorát, lDDS:
a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 91899,401 79 Ústí nad Labem 1

ostatní:
vlastní
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