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OZNÁMENÍ
NÁVRHU NA STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU

NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

         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 a na místní 
komunikaci ve správním 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 „zák.č. 361/2000 Sb.“), zahájil na základě žádosti podané dne 
12. 9. 2011 právnickou osobou – Městys Vranov nad Dyjí, IČ 00293806, Náměstí 21, 
671 03 Vranov nad Dyjí (dále jen „žadatel“) řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 
a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zák.č. 500/2004 Sb.“) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák.č. 361/2000 Sb., ve věci stanovení místní 
úpravy provozu na místní komunikaci parc.č. 1387/1 a 1387/5 v k.ú. Vranov nad Dyjí, z důvodu změn 
při vyústění místních komunikací na silnici II/398, posunutí přechodu pro chodce a zřízení 
parkovacího místa pro invalidy. Místní úprava provozu spočívá v umístění dopravních značek 2x P 4
(Dej přednost v jízdě), 2x IP 6 (Přechod pro chodce) a IP 12 (Vyhrazené parkoviště se symbolem 
O 1), v rozsahu dle situace.

         Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, projednal návrh stanovení místní úpravy provozu na    
místních komunikacích parc. č. 1387/1 a 1388/4 v k.ú. Vranov nad Dyjí, v souladu s ust. § 172 odst. 1 
zák.č. 500/2004  Sb. s vlastníkem předmětných místních komunikací - Městys Vranov nad Dyjí a 
s příslušným orgánem Policie České republiky, jejichž písemná stanoviska jsou jedny z podkladů 
tohoto řízení.

         V souladu s ust. § 172 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb. může k návrhu stanovení místní úpravy 
provozu na místních komunikacích parc. č. 1387/1 a 1387/5 v k.ú. Vranov nad Dyjí, kdokoli, jehož 
práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit 
písemné připomínky u Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy a dle ust. § 172 odst. 5 zák.č. 
500/2004 Sb. mohou k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích parc. č. 
1387/1 a 1387/5 v k.ú. Vranov nad Dyjí, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy 
související s výkonem vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 
podat písemné odůvodněné námitky proti návrhu k Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy. 

         Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, v souladu s ust. § 172  odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. 
v y z ý v á

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na shora uvedených místních 
komunikacích, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením 
Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. 
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Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust. § 174 odst. 1 
zák.č. 500/2004 Sb., za podmínek definovaných v ust. § 39 zák.č. 500/2004 Sb. a lhůta k podání 
písemných odůvodněných námitek je stanovena v ust. § 172 odst. 5 zák.č. 500/2004 Sb.  

Bc. Ivana  Z Í T K O V Á
vedoucí oddělení silničního hospodářství

a silniční dopravy odboru dopravy

         Tento návrh musí být vyvěšen nejméně po dobu 15 dnů. S vyznačením doby vyvěšení musí být zaslán zpět 
Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne .............................    Sejmuto dne .................................

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

Podpis   ................................... Razítko .........................................

Příloha: situace 1xA3

Doručí se:
Žadatel: Městys Vranov nad Dyjí, IČ 00293806, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí - IDDS

Dotčené osoby:
--- V souladu s ust. § 172 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. doručuje Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, toto 
oznámení o návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou 
vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25 zák.č. 500/2004 Sb. tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce 
Městského úřadu Znojmo a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem 
po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. 
--- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., se sídlem Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno; adresa 
pro doručování: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 50 
Znojmo - IDDS

Dotčený orgán: Policie ČR, Dopravní inspektorát, Pražská 59, 670 20 Znojmo – IDDS 

Dále se doručí:
Městský úřad Znojmo, odbor organizační
Úřad městyse Vranov nad Dyjí, IČ 00293806, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí - IDDS
- jenž se žádají o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné 
zaslání potvrzeného oznámení  

otisk úředního 
razítka
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