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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

MÍSTNÍ ÚPRAVA PROVOZU NA PK  

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), 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 místních komunikacích 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 „zákon o provozu na PK“), na základě podnětu žadatele – Městys Vranov 

nad Dyjí, IČ 002 93 806, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí (dále jen „žadatel“), podaného dne 

25.04.2013,  r o z h o d l  místní úpravu provozu na místní komunikaci na pozemku parcelní č. 1394/1 v 

katastrálním území Vranov nad Dyjí (komunikace vedoucí od silnice III/398 10 v obci Vranov nad Dyjí 

k hrázi Vranovské přehrady) v navrženém rozsahu, tj.odstranění vodorovného dopravní značení na 

přilehlém parkovišti a přemístění označníku zastávky; přemístění stávající svislé dopravní značky (SDZ) 

B 29 (Zákaz stání) na začátek místní komunikace, text na dodatkové tabulce E 13 pod stávající SDZ B 11 

je navržen ve znění "MIMO VOZIDEL S POVOLENÍM MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ" a doplnění nové SDZ 

B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: "MIMO LINKY BUS A 

VOZIDEL S POVOLENÍM MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ"; na začátku místní komunikace za křižovatkou se 

silnicí III/398 10 zrušení SDZ B 28 (Zákaz zastavení) a do stávající SDZ IP 25a (Zóna s dopravním 

omezením) a IP 25b (Konec zóny s dopravním omezením) doplnění symbolu dopravní značky B 29 (Zákaz 

stání) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: "MIMO VYZNAČENÉ PLOCHY K PARKOVÁNÍ", podle 

ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na PK,  n e s t a n o v i t . 

 

O d ů v o d n ě n í 

V souvislosti s přemístěním autobusové zastávky na místní komunikaci na pozemku parc. č. 1394/1 v 

katastrálním území Vranov nad Dyjí, požádal vlastník předmětné místní komunikace – Městys Vranov 

nad Dyjí, IČ 002 93 806, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí, o stanovení místní úpravy provozu užitím 

dopravního značení  na shora uvedené místní komunikaci v tomto rozsahu: 

- odstranění vodorovného dopravní značení na přilehlém parkovišti a přemístění označníku zastávky, 
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- přemístění stávající svislé dopravní značky (SDZ) B 29 (Zákaz stání) na začátek místní komunikace (viz 

odrážka níže), text na dodatkové tabulce E 13 pod stávající SDZ B 11 bude "MIMO VOZIDEL S 

POVOLENÍM MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ" (stávající text je „VJEZD NA POVOLENÍ OÚ ONŠOV“) 

a doplnění nové SDZ B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 s 

textem: "MIMO LINKY BUS A VOZIDEL S POVOLENÍM MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ",  

- na začátku místní komunikace za křižovatkou se silnicí III/398 10 zrušení SDZ B 28 (Zákaz zastavení) 

a do stávající SDZ IP 25a (Zóna s dopravním omezením) a IP 25b (Konec zóny s dopravním omezením) 

doplnění symbolu dopravní značky B 29 (Zákaz stání) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: "MIMO 

VYZNAČENÉ PLOCHY K PARKOVÁNÍ".   

Podáním žádosti, kterou správní orgán obdržel dne 25.04.2013 od vlastníka předmětné místní 

komunikace, bylo podle ust. § 171 a násl. správního řádu zahájeno správní řízení ve věci vydání opatření 

obecné povahy (dále jen „OOP“). 

Návrh na stanovení místní úpravy provozu na shora uvedené pozemní komunikaci byl projednán 

s příslušným orgánem Policie České republiky, jehož písemné stanovisko (souhlas) ze dne 19.04.2013, č.j. 

KRPB 95599/ČJ-2013-06/306, je jedním z podkladů tohoto řízení. 

Opatření obecné povahy  ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku 

parc. č. 1394/1 v katastrálním území Vranov nad Dyjí se přímo dotýká zájmů žadatele, jenž je vlastníkem 

předmětné místní komunikace a vlastníkem pozemku, na němž mají být umístěny svislé dopravní značky 

a dále se dotýká kteréhokoliv účastníka silničního provozu na předmětné místní komunikaci. 

Návrh opatření obecné povahy včetně výzvy k podání připomínek nebo námitek byl zveřejněn po 

zákonem stanovenou dobu dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu na úřední desce MěÚ Znojmo a  Úřadu 

městyse Vranov nad Dyjí a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Lhůta pro uplatnění písemně 

odůvodněných námitek podle § 172 odst. 5 správního řádu končila dne 10.06.2013. 

Ve stanovené lhůtě obdržel správní orgán námitku Mgr. Bc. Aleše Klempy, Rudišova 161/6, 602 00 Brno 

a Ing. Sáši Audyho, Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo, zastoupeného opatrovníkem Evou Audyovou, 

Palackého 54, 669 02 Znojmo. Uvedené osoby jsou spoluvlastníky nemovitosti, sousedící s předmětnou 

místní komunikaci (parkoviště na pozemku parc. č. 1394/3 v katastrálním území Vranov nad Dyjí).  

Dále správní orgán obdržel podání, nazvané jako stížnost podnikatelů, kteří podnikají v prostoru hráze 

Vranovské přehrady –  právnické osoby: Osobní lodní doprava s.r.o., IČ 277 60 022, se sídlem Gagarinova 

2541/9, 669 02 Znojmo a fyzické osoby podnikající:Vladimír Stehlík, IČ 101 08 092, se sídlem Dolní 425, 

671 82 Dobšice. 

Jejich námitky posoudil správní orgán ve smyslu ust. § 172 odst. 5 správního řádu, kdy k návrhu opatření 

obecné povahy mají možnost uplatnit písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, 
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povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy 

přímo dotčeny. 

Správní orgán opatřením ze dne 11.06.2013 vyrozuměl žadatele o podaných námitkách a stížnostech. 

Současně požádal žadatele o vyjádření se k podaným námitkám a stížnostem a zdůvodnění veřejného 

zájmu navrženého opatření. 

Dne 27.06.2013 obdržel správní orgán vyjádření žadatele, v němž závěrem vyslovil nesouhlas 

s námitkou, považoval ji za neopodstatněnou a nadále trval na rozsahu žádosti, v jakém byla podána. 

O námitkách, které podaly výše uvedené osoby do řízení o návrhu opatření obecné povahy rozhodl 

správní orgán  rozhodnutím, která jsou součástí tohoto odůvodnění: 

 

Rozhodnutí o námitkách 

I. 

I.1. Dle § 175 odst. 5  správního řádu  o podaných  námitkách Mgr. Bc. Aleše Klempy, Rudišova 161/6, 

Brno a Ing. Sáši Audyho, Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo zastoupeného opatrovníkem Evou Audyovou, 

Palackého 54, 669 02 Znojmo (dále jen „dotčené osoby“), rozhodl správní orgán takto: 

Námitkám ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku parcelní č. 1394/1 

v katastrálním území Vranov nad Dyjí, spočívající v umístění dopravního značení v rozsahu shora 

uvedeném se vyhovuje. 

I.2. Dle § 175 odst. 5  správního řádu  o podaných  námitkách Mgr. Bc. Aleše Klempy, Rudišova 161/6, 

Brno a Ing. Sáši Audyho, Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo zastoupeného opatrovníkem Evou Audyovou, 

Palackého 54, 669 02 Znojmo (dále jen „dotčené osoby“), rozhodl správní orgán takto: 

Námitce, týkající se vstupu dotčených osob do řízení a informování dotčených osob o veškerých 

procesních úkonech, které budou ve věci probíhat, nikoliv pouze prostřednictvím úřední desky, správní 

orgán nevyhověl. 

Odůvodnění 

Správní orgán obdržel od shora uvedených dotčených osob dne 07.06.2013, tj. v zákonem stanovené 

lhůtě, písemné námitky do řízení o návrhu opatření obecné povahy, jehož rozsah je popsán výše. 

Dotčené osoby mají za to, že umístěním dopravního značení dle návrhu opatření obecné povahy by byly 

poškozeny jejich vlastnické zájmy a to z hlediska užívání a ekonomického využívání pozemku. Umístěním 

dopravního značení, které zakazuje vjezd všech motorových vozidel mimo vozidel s povolením městyse 

Vranov nad Dyjí, by byl fakticky vyloučen jakýkoliv volný vjezd motorových vozidel na zpevněnou 

asfaltovou plochu na pozemku p.č. 1394/3 v k.ú. Vranov nad Dyjí, jenž je v jejich vlastnictví a je užívána 

jako parkoviště. 
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Žadatel ve svém vyjádření k námitkám dotčených osob uvedl, že přemístění autobusové zastávky 

považuje z hlediska veřejného zájmu jako nutné a z pohledu bezpečnosti provozu linkové autobusové 

dopravy (nejen příjezd autobusů, ale i bezpečné nastupování a vystupování cestujících, případně 

bezpečnost čekajících na příjezd autobusu) navrženou změnu dopravního značení za prioritní. 

Dne 01.07.2013 požádal Mgr. Bc. Aleš Klempa o nahlédnutí do spisu, přičemž pro podporu svých 

námitek dále uvedl, že hodlá požádat silniční správní úřad o úpravu veřejného přístupu na předmětném 

pozemku s asfaltovou plochou s tím, aby tato asfaltová plocha byla provozována jako veřejné placené 

parkoviště tak, jak to umožňuje § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákona o PK“). Co se týče zmínky městyse Vranov nad Dyjí  v jeho 

Vyjádření k podaným námitkám o jeho obecně závazné vyhlášce č. 1/2013, tato s účinností od 

01.07.2013 umožňuje bezplatný přístup na pozemek jen osobám uvedeným v čl. 7, mezi něž však nepatří 

veřejnost, která by chtěla na předmětném pozemku p.č. 1394/3 v k.ú. Vranov nad Dyjí se zpevněnou 

plochou parkovat svá motorová vozidla. Z čl. 4 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 1/2013 ve spojení s čl. 5 písm. 

a) vyplývá, že třetí osoby, resp. provozovatel parkoviště na pozemku p. č. 1394/3 v k.ú. Vranov nad Dyjí, 

by musel za každé vozidlo a den hradit městysi Vranov nad Dyjí částku 20 Kč s tím, že by musel rovněž 

obci sdělovat označení vozidla a dobu na kterou je povolení vydáno. Jestliže by byl schválen návrh 

opatření obecné povahy tak, jak městys Vranov n. D. navrhuje, má pan Klempa za to, že by provoz 

takového veřejného placeného parkoviště, o něž hodlají oba spoluvlastníci pozemku p.č. 1394/3 v k.ú. 

Vranov nad Dyjí u silničního správního orgánu požádat, byl fakticky vyloučen. 

Správní orgán po posouzení celé situace dospěl k závěru, že umístěním nové svislé dopravní značky B 11 

(Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: "MIMO LINKY BUS A 

VOZIDEL S POVOLENÍM MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ", by skutečně došlo k zamezení obecného užívání 

parkoviště, jenž  je veřejně přístupnou účelovou komunikací. Tímto by došlo k porušení § 19 odst. 1 

zákona o PK, kdy smí každý za podmínek stanovených zákonem o PK užívat pozemní komunikace 

bezplatně obvyklým způsobem a k účelům, ke kterým jsou určeny, pokud pro zvláštní případy nestanoví 

zákon o PK nebo zvláštní předpis jinak. Upravit nebo omezit veřejný přístup na účelové komunikaci lze 

jen v souladu s ust. § 7 odst. 1 zákona o PK. Jak vyplývá z vyjádření žadatele i ze stanoviska Mgr. Bc. 

Aleše Klempy, jedná se o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, na níž platí režim obecného užívání 

dle již zmíněného ust. § 19 odst. 1 zákona o PK.  

Správní orgán se rovněž zabýval otázkou bezpečnosti provozu linkové dopravy a pohybu chodců v dané 

oblasti, kde by se měl autobus otáčet a shledal, že stávající dopravní značení, tj. dopravní značka IP 25a 

(Zóna s dopravním omezením) se symbolem dopravní značky B 20a – nevyšší dovolená rychlost 30 km/h  

a symbolem dopravní značky A 22 – jiné nebezpečí + dodatková tabulka se symbolem chodce, která 

upozorňuje na zvýšený pohyb chodců na vozovce, je dostačující. 
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S ohledem na shora uvedené shledal správní orgán vyloučení provozu z předmětného úseku komunikace 

za nadbytečné a v rozporu s ust. § 19 odst. 1 zákona o PK, proto námitkám dotčených osob vyhověl.  

Co se týče žádosti dotčených osob o vstup do řízení a o to, aby byly o veškerých procesních úkonech, 

které budou ve věci probíhat, řádně vyrozumívány, tj. nikoliv pouze prostřednictvím úřední desky, této 

správní orgán nevyhověl. Sdělením ze dne 24.06.2013 informoval dotčené osoby, že s ohledem na 

základní zásady činnosti správních orgánů, uvedené v části první, hlavě II. správního řádu, mají dotčené 

osoby při uplatňování svých procesních práv rovné postavení a správní orgán vůči nim postupuje 

nestranně (§ 7 odst. 1 správního řádu). Je zcela vyloučeno, aby správní orgán o průběhu správního řízení 

a procesních úkonech informoval jednu z dotčených osob jiným způsobem, než ostatní dotčené osoby, 

proto dotčené osoby budou nadále vyrozumívány jako všechny dotčené osoby, tj. veřejnou vyhláškou.  

 

II. 

II.1. Dle § 175 odst. 5  správního řádu  o podaných  námitkách, nazvaných jako stížnost podnikatelů, 

kteří podnikají v prostoru hráze Vranovské přehrady – právnické osoby: Osobní lodní doprava s.r.o., 

IČ 277 60 022, se sídlem Gagarinova 2541/9, 669 02 Znojmo (dále jen „dotčená osoba“), rozhodl správní 

orgán takto: 

Námitce ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku parcelní č. 1394/1 v 

katastrálním území Vranov nad Dyjí, spočívající v umístění dopravní značky B 11 (Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: "MIMO LINKY BUS A VOZIDEL S POVOLENÍM 

MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ", se nevyhovuje. 

II.2. Dle § 175 odst. 5  správního řádu  o podaných  námitkách, nazvaných jako stížnost podnikatelů, 

kteří podnikají v prostoru hráze Vranovské přehrady – fyzické osoby podnikající:Vladimír Stehlík, 

IČ 101 08 092, se sídlem Dolní 425, 671 82 Dobšice (dále jen „dotčená osoba“), rozhodl správní orgán 

takto: 

Námitce ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci na pozemku parcelní č. 1394/1 v 

katastrálním území Vranov nad Dyjí, spočívající v umístění dopravní značky B 11 (Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: "MIMO LINKY BUS A VOZIDEL S POVOLENÍM 

MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ", se nevyhovuje. 

Odůvodnění 

Správní orgán obdržel od shora uvedených dotčených osob dne 07.06.2013, tj. v zákonem stanovené 

lhůtě, písemné námitky do řízení o návrhu opatření obecné povahy, jehož rozsah je popsán výše. 

Námitky obou dotčených osob jsou, co se obsahu týče, zcela identické, proto je správní orgán 

odůvodňuje společně. 



Č.j. MUZN  42691/2013 str. 6 

 

Dotčené osoby mají za to, že umístěním dopravního značení dle návrhu opatření obecné povahy by bylo 

znemožněno zásobování provozoven, nastalo by narušení podmínek hospodářské soutěže a tím by bylo 

přímo ovlivněno podnikatelské prostředí v prostoru hráze Vranovské přehrady, zbytečná byrokracie při 

vyřizování povolení vjezdu, velmi malý prostor pro otáčení autobusů, narušení životního prostředí 

spalinami motoru autobusů. 

Žadatel ve svém vyjádření k námitkám (stížnostem) dotčených osob uvedl, že tyto považuje za 

bezpředmětné. Dopravní omezení – zákaz vjezdu všech motorových vozidel – je v prostoru místní 

komunikace na pozemku p.č. 1394/1 v k.ú. Vranov nad Dyjí, instalované již několik desítek let. Možnost 

zásobování a tím i ovlivnění podnikatelského prostředí není tímto dopravním značením nijak změněna. 

Povolení úřadu na vjezd do zákazu vjezdu bude vydáno v souladu s Obecně platnou vyhláškou č. 1/2013. 

Správní orgán se domnívá, že dotčené osoby zcela nepochopily rozsah navrženého dopravního značení. 

V předmětném úseku, jehož se omezení umístěním nové svislé dopravní značky B 11 (Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: "MIMO LINKY BUS A VOZIDEL S POVOLENÍM 

MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ", dotýká, se nenachází žádná provozovna, jejíž zásobování by bylo 

znemožněno. V předmětném úseku se nachází pouze plocha parkoviště na pozemku p.č. 1394/3 v k.ú. 

Vranov nad Dyjí, jejíž vlastníkem jsou dotčené osoby Mgr. Bc. Aleš Klempa, Rudišova 161/6, 602 00 Brno 

a Ing. Sáša Audy, Jana Palacha 2, 669 02 Znojmo. 

Provozovny, které se nachází v prostoru za stávající dopravní značkou B 11 (Zákaz vjezdu všech 

motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: "VJEZD NA POVOLENÍ OÚ ONŠOV", ve směru 

k hrázi Vranovské přehrady a na hrázi, mohou zásobovat jen s povolením Obecního úřadu Onšov a to již 

po dobu několika desítek let. Umístěním nové dopravní značky B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových 

vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: "MIMO LINKY BUS A VOZIDEL S POVOLENÍM MĚSTYSE 

VRANOV NAD DYJÍ", by se změnil pouze úřad, příslušný k vydání povolení vjezdu na hráz Vranovské 

přehrady, nikoliv rozsah omezení. V podstatě dojde k nápravě stavu, který neodpovídá skutečnosti, 

jelikož předmětná komunikace se nachází na katastrálním území obce Vranov nad Dyjí a jejím vlastníkem 

je městys Vranov nad Dyjí.  

S ohledem na shora uvedené správní orgán zamítl námitky dotčených osob, uvedených výše v odst. II.1. 

a II.2. 

K rozhodnutí nestanovit místní úpravu provozu na předmětné místní komunikaci dle žádosti městyse 

Vranov nad Dyjí vedla  správní orgán skutečnost, že umístěním nové dopravní značky B 11 (Zákaz vjezdu 

všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 s textem: "MIMO LINKY BUS A VOZIDEL S 

POVOLENÍM MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ", by došlo k zamezení volného příjezdu na plochu parkoviště 

na pozemku  p. č. 1394/3 v k.ú. Vranov nad Dyjí a tím i zamezení užívání této plochy k určenému účelu, 

tj. parkování. Jelikož se jedná o pozemní komunikaci s veřejným přístupem, jenž může být užívána 
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neurčitým okruhem osob, je získání povolení k vjezdu dle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2013, čl. 4 

odst. 4 (je třeba uvést jméno, příjmení, popř. název poplatníka, jeho adresu a označení vozidla), pro 

vlastníka předmětného parkoviště nemožné, jelikož tyto osoby mu nejsou předem známy.  

Změnu dopravního značení požaduje žadatel s ohledem na přemístění autobusové zastávky. Ve 

vyloučení provozu z předmětného úseku komunikace spatřuje zajištění bezpečnosti provozu linkové 

autobusové dopravy. 

Správní orgán, jenž se rovněž zabýval otázkou bezpečnosti provozu linkové dopravy a bezpečným 

pohybem chodců v dané oblasti, kde by se měl autobus otáčet,  shledal, že stávající dopravní značení, tj. 

dopravní značka IP 25a (Zóna s dopravním omezením) se symbolem dopravní značky B 20a – nevyšší 

dovolená rychlost 30 km/h  a symbolem dopravní značky A 22 – jiné nebezpečí + dodatková tabulka se 

symbolem chodce, která upozorňuje na zvýšený pohyb chodců na vozovce, je dostačující. Umístěním 

nové dopravní značky B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 s 

textem: "MIMO LINKY BUS A VOZIDEL S POVOLENÍM MĚSTYSE VRANOV NAD DYJÍ", dojde 

nadbytečnému zatížení účastníků a k omezení  jejich práv v rámci obecného užívání, jelikož bude 

znemožněn příjezd k ploše pro parkování určené na pozemku p.č. 1394/3 v k.ú. Vranov nad Dyjí. 

Zakazovat provoz vozidel v místech, kde dochází k otáčení autobusu, není obvyklou praxí. Jako příklad je 

možno uvést nově zřízenou točnu autobusů se zastávkami u silnice II/398 v obci Lesná, jenž je 

komunikací značně frekventovanou, zejména pak v době letní sezóny, na níž není provoz upraven – platí 

zde obecná úprava provozu (stanovená zákonem o provozu na PK). 

S ohledem na shora uvedené shledal správní orgán vyloučení provozu z předmětného úseku komunikace 

za nadbytečné a v rozporu s ust. § 19 odst. 1 zákona o PK, proto nestanovil místní úpravu dle návrhu 

žadatele.  

 

P o u č e n í  
 

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu). Proti 

rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat (§ 172 odst. 5 správního řádu). 

 

 
 
 
 
 
 

Bc. Ivana  Z Í T K O V Á 

vedoucí oddělení silničního hospodářství 
a silniční dopravy odboru dopravy 

 
 
Oprávněná úřadní osoba: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ 

 
otisk  

úředního  
razítka 
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Toto opatření musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a Úřadu 

městyse Vranov nad Dyjí a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 

S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. 

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

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření . 
 
 
 
 
Podpis   ...................................    Razítko ......................................... 
 

 

 

Doručí se  

Navrhovatel 

• Městys Vranov nad Dyjí, IČO 293806, Náměstí 21, 671 03  Vranov nad Dyjí – IDDS  

 

Dotčené osoby 

• V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, toto 

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 zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. 

 

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 organizační 

• Úřad městyse Vranov nad Dyjí – IDDS 

 

se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup po dobu nejméně 15 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění   
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