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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍ KOMUNIKACI 

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným 
dle ust. § 124 odst. 6 zák.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."), ke stanovení místní a přechodné 
úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci ve 
správním obvodu města Znojma, na základě žádosti právnické osoby: Swietelsky stavební s.r.o., 
IČ 48035599, Odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Brněnská 42, 695 01 Hodonín, zastoupené 
právnickou osobou: Urbania-jih, s.r.o., IČ 26932172, Přímětická 70, 669 02 Znojmo (dále jen „žadatel“), 
podané dne 16. února 2017 a po projednání s Policií České republiky, 

stanoví přechodnou úpravu provozu
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb.

užitím dopravního značení na místní komunikaci ulici Bítovská a Havlíčkovo nábřeží 
ve Vranově nad Dyjí,

v souvislosti s částečným omezením provozu na místní komunikaci ulici Bítovská a Havlíčkovo nábřeží 
ve Vranově nad Dyjí, z důvodu provádění prací v rámci stavby „Rekonstrukce vodovodu v obci Vranov nad 
Dyjí, řad A2“ – v rozsahu dle situací přechodného dopravního značení, které zpracovala spol. Urbania-jih, 
s.r.o., a které jsou přílohou opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Žadatel zajistí vydání povolení k částečné uzavírce místní komunikace ulice Bítovská a Havlíčkovo 

nábřeží ve Vranově nad Dyjí u příslušného silničního správního úřadu. Stanovení přechodné úpravy 
provozu je platné po dobu uvedenou v rozhodnutí o částečné uzavírce místní komunikace ulice Bítovská 
a Havlíčkovo nábřeží ve Vranově nad Dyjí.

2. Umístění dopravního značení musí být provedeno odbornou firmou, dle přiložených situací
odsouhlasených Policií ČR, Dopravní inspektorát Znojmo, dne 14.02.2017 pod č.j. KRPB 38762/ČJ-
2017-061306.

3. Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se 
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle 
Technických podmínek 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

4. Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude překryto a po 
skončení uzavírky bude uvedeno do původního stavu.

5. Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené pozemní 
komunikace.

6. Žadatel zajistí údržbu přechodného dopravního značení po celou dobu jeho platnosti a po skončení jeho 
platnosti jeho odstranění. 

7. Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, si vyhrazuje právo upravit nebo změnit stanovené dopravní 
značení, bude-li to vyžadovat obecný zájem nebo bezpečnost silničního provozu.

O d ů v o d n ě n í  
Dnem podání žádosti ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci ulici Bítovská 
a Havlíčkovo nábřeží ve Vranově nad Dyjí, v souvislosti s částečným omezením provozu na místní 
komunikaci ulici Bítovská a Havlíčkovo nábřeží ve Vranově nad Dyjí, z důvodu provádění prací v rámci 
stavby „Rekonstrukce vodovodu v obci Vranov nad Dyjí, řad A2“, bylo zahájeno správní řízení. 
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Návrh přechodné úpravy provozu obsahuje zákazové a příkazové dopravní značky a dopravní značky 
upravující přednost, proto Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, vydal stanovení přechodné úpravy provozu 
na dotčených pozemních komunikacích opatřením obecné povahy, postupem podle ust. § 171 a následující 
části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č. 
500/2004 Sb.“).

Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, správní orgán, v souladu s ust. 
§ 77 odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb. (zvláštní zákon), nedoručuje návrh opatření obecné povahy a nevyzývá 
dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek a opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým 
dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Znojmo. 

P o u č e n í
Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek 
(§ 173 odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb.).

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

                a silniční dopravy odboru dopravy

Toto opatření musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Znojmo
a Úřadu městyse Vranov nad Dyjí a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup. S vyznačením 
doby vyvěšení musí být písemnost zaslána zpět Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy.

Příloha
situace dopravního značení (2x A4)

Doručí se
žadatel
 Swietelsky stavební s.r.o., IČ 48035599, Odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

v zast.: Urbania-jih, s.r.o., IČ 26932172, Přímětická 70, 669 02 Znojmo – DS       
    

Dotčený orgán
 Krajské ředitelství policie JmK, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát, Pražská 59, 670 20 Znojmo – DS

Dotčené osoby
 V souladu s ust. § 173 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. doručuje Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, toto 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 Úřadu 
městyse Vranov nad Dyjí a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pátým dnem po 
vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Znojmo nabývá opatření obecné povahy účinnosti.

Dále obdrží
 silniční správní úřad – Úřad městyse Vranov nad Dyjí – DS 

Dále se doručí

 Městský úřad Znojmo, odbor organizační
 Městys Vranov nad Dyjí – DS

--- s žádostí o bezodkladné vyvěšení této písemnosti na své úřední desce a způsobem umožňujícím 
dálkový přístup po dobu nejméně 15 dnů a o její zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění. 

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

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy:

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

otisk úředního  
razítka






		515216440
	2017-02-17T11:48:17+0100
	Město Znojmo
	Schvaluji tento dokument




