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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
NÁVRH
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je
příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, na místní a veřejně
přístupné účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust. § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na PK“), na základě podnětu Obce Lesná, IČO 00600482,
Lesná 21, 671 02 Šumná (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 29. 07. 2022,

zveřejňuje
návrh opatření obecné povahy podle § 172 odst. 1 části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci, pozemek parc. č. 924 v k. ú. Lesná u Znojma, podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním
provozu.
Znění návrhu opatření obecné povahy
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným
ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, na místní a veřejně přístupné
účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust. § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na PK“), postupem v souladu s ust. § 171 a násl. zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu
Obce Lesná, IČO 00600482, Lesná 21, 671 02 Šumná (dále jen „navrhovatel“), podaného dne
29. 07. 2022,

rozhodl
o stanovení místní úpravy provozu
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, na místní komunikaci, pozemek parc. č. 924
v k. ú. Lesná u Znojma, z důvodu zamezení vjezdu těžších vozidel.
Místní úprava provozu spočívá v umístění
- dopravní značky B1 (Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech) s dodatkovou tabulkou E 5 (Celková
hmotnost „3,5 t“) a dodatkovou tabulkou E 13 (Text – „MIMO VOZIDLA S POVOLENÍM OÚ LESNÁ“);
v rozsahu dle situace, která je přílohou opatření obecné povahy.
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu
1. Navrhovatel zajistí provedení dopravního značení odbornou firmou v souladu s vyhláškou
č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými platnými normami (ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436) a
technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
2. Dopravní značení bude provedeno po nabytí účinnosti opatření obecné povahy ve lhůtě do 60 dnů.
3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních
komunikací.

Odůvodnění
Na základě podnětu žadatele, který správní orgán obdržel dne 29. 07. 2022, bylo podle ust. § 171 a násl.
správního řádu, zahájeno správní řízení ve věci vydání opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) na shora
uvedené pozemní komunikaci.
S připomínkami, které může k návrhu uplatnit kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být
OOP přímo dotčeny, se bude správní orgán zabývat jako podkladem pro OOP a vypořádá se s nimi v jeho
odůvodnění (§ 172 odst. 4 správního řádu).
V případě podání námitek k OOP ze strany dotčených osob, bude součástí odůvodnění návrhu rozhodnutí
správního orgánu o každé jednotlivé námitce dle ust. § 172 odst. 5 správního řádu včetně odůvodnění
rozhodnutí o každé námitce.
Opatření obecné povahy, kde nejsou podány námitky, se neodůvodňuje.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, stanovit
další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, projednal návrh stanovení místní úpravy provozu na shora
uvedené pozemní komunikaci v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu s příslušným
orgánem Policie České republiky, jehož písemné stanovisko je jedním z podkladů tohoto řízení (č. j. KRPB
160677/ČJ-2022-061306 ze dne 27. 07. 2022).
Návrh na stanovení místní úpravy provozu na předmětné místní komunikaci se přímo dotýká zájmů
žadatele, jenž je vlastníkem místní komunikace a vlastníkem nemovitosti, na níž bude dopravní značka
umístěna a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na místní komunikaci.
S návrhem se lze seznámit ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění na odboru dopravy Městského úřadu
Znojmo, nám. Armády 1213/8, IV. NP, dveře č. 438, ve snech pondělí a středa od 08.00 do 17.00 hodin
(předem je vhodné dohodnout si termín na telefonním čísle, vedeném shora v tomto dokumentu;
rovněž je možné dohodnout si termín v jiný pracovní den), tak, jak je uvedeno ve Výzvě k podání
připomínek nebo námitek, která je přílohou tohoto návrhu.
otisk úředního
razítka
Bc. Tomáš Laitner v. r.
referent oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Oprávněná úřední osoba: Bc. Tomáš Laitner
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Příloha
situace
Výzva k podání připomínek nebo námitek č. j. MUZN 130366/2022
Tento návrh musí být vyvěšen nejméně po dobu 30 dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Lesná a
rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
S vyznačením doby vyvěšení musí být zaslán zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne .............................

Sejmuto dne .................................

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí návrhu.

Podpis ...................................

Razítko .........................................

Doručí se
Navrhovatel
 Obec Lesná, IČO 00600482, Lesná 21, 671 02 Šumná
Dotčené osoby
 V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, tento
návrh opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou
bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední
desce Městského úřadu Znojmo a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce MěÚ Znojmo bude písemnost považována
za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu OOP. Návrh OOP musí být zveřejněn
nejméně po dobu 30 dnů.
Dotčený orgán
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní
inspektorát, Pražská 59, 670 20 Znojmo – IDDS
Dále se doručí
 Městský úřad Znojmo, odbor vnitřní správy
 Obecní úřad Lesná – IDDS
se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup po dobu nejméně 30 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby jeho vyvěšení

