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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
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 silnicích 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 „zák.č. 
361/2000 Sb.“), postupem v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zák.č. 500/2004 Sb.“), na základě žádosti podané dne 17. 6. 2014 právnickou 
osobou – Městys Vranov nad Dyjí, IČ 00293806, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí (dále jen 
„žadatel“),  r o z h o d l podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zák.č. 361/2000 Sb.

o stanovení místní úpravy provozu

na místní komunikaci parc.č. 1388/4 a 1421/1 v k.ú. Vranov nad Dyjí, kdy místní úprava provozu spočívá 
v umístění svislé dopravní značky B28 (Zákaz zastavení) s dodatkovou tabulkou E 8a (Začátek úseku), 
B28 (Zákaz zastavení) s dodatkovou tabulkou E 8c (Konec úseku), B11 (Zákaz vjezdu všech motorových 
vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 (Text – Mimo zásobování, bydlící, linek BUS a rekreačního vláčku), 
B2 (Zákaz vjezdu všech vozidel), IP4b (Jednosměrný provoz) a IJ4b (Zastávka) a dále v umístění 
vodorovné dopravní značky V11a (Zastávka autobusu) – v rozsahu dle situace, kterou zpracovala firma 
zpracovala spol. Urbania-jih, s.r.o., provozovna Přímětická 54, 669 02 Znojmo a která je přílohou opatření 
obecné povahy.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v základní velikosti, v souladu s vyhláškou 

č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými platnými 
normami a technickými podmínkami TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“. 

2. Dopravní značení bude provedeno v termínu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti opatření obecné 
povahy.

3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace. 

O d ů v o d n ě n í  
Na základě podnětu žadatele, který správní orgán obdržel dne 17. 6. 2014, bylo podle ust. § 171 a násl. zák.č. 
500/2004 Sb. zahájeno správní řízení ve věci vydání opatření obecné povahy (dále jen "OOP").

Žadatel svou žádost zdůvodnil tím, že se jedná o dopravní značení na nově zbudované točně autobusových 
linek. 
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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 16. 6. 2014, č.j. 
KRPB 150340/ČJ-2014-061306, je jedním z podkladů tohoto řízení.

Opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, na pozemku 
parc.č. 1388/4 a 1421/1 v k.ú. Vranov nad Dyjí, se přímo dotýká zájmů žadatele, jenž je vlastníkem 
pozemků, na nichž mají být dopravní značky umístěny a dále se dotýká kteréhokoliv účastníka silničního 
provozu na předmětné pozemní komunikaci. 

Návrh opatření obecné povahy byl zveřejněn po zákonem stanovenou dobu, dle ust. § 172 odst. 1 zák.č. 
500/2004 Sb., na úřední desce Městského úřadu Znojmo a Úřadu městyse Vranov nad Dyjí a to v době od 
11. 7. 2014 do 28. 7. 2014, rovněž byl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Současně byly 
dotčené osoby v souladu s ust. § 172 odst. 4, 5 zák.č. 500/2004 Sb. vyzvány, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne 
zveřejnění návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné 
námitky doručením Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy. Lhůta pro uplatnění písemně odůvodněných 
námitek podle ust. § 172 odst. 5 zák.č. 500/2004 Sb. končila dne 11. 8. 2014.

Ve stanovené lhůtě obdržel správní orgán námitku paní Evy Czernaiové, byt. Zahradní 731/2, 669 02 
Znojmo (dále jen "pí. Czernaiová“), zastoupené JUDr. Petrem Kafkou, advokátem, AK Kovářská 6, 669 02 
Znojmo, která je vlastníkem penzionu s restaurací INSPIRA, který stojí na pozemku bezprostředně 
sousedícím se shora uvedenými parcelami (parc.č. 1388/4 a 1421/1 v k.ú. Vranov nad Dyjí), na nichž má 
dojít ke změně dopravního značení. 

Námitky pí. Czernaiové posoudil správní orgán ve smyslu ust. § 172 odst. 5 zák.č. 500/2004 Sb., kdy 
k návrhu opatření obecné povahy mají možnost uplatnit písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, 
jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné 
povahy přímo dotčeny. 

Dne 25. 8. 2014 vydal správní orgán „Vyrozumění o podkladech pro vydání opatření obecné povahy“, ve 
kterém žadatele (Městys Vranov nad Dyjí) vyrozuměl o skutečnosti, že proti návrhu OOP byla v zákonem 
stanovené lhůtě podána písemná námitka podle ust. § 172 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb., jejíž kopie byla 
přílohou daného vyrozumění. Současně byl žadatel správním orgánem požádán, aby se k podaným námitkám 
vyjádřil ve lhůtě do deseti pracovních dnů od převzetí vydaného vyrozumění. 

Dne 9. 9. 2014 obdržel správní orgán vyjádření žadatele k námitkám, které podala pí. Czernaiová. 

O námitkách, které podala výše uvedená osoba do řízení o návrhu opatření obecné povahy, rozhodl správní 
orgán rozhodnutím, které je součástí tohoto odůvodnění: 

Rozhodnutí o námitkách

Dle ust. § 175 odst. 5 zák.č. 500/2004 Sb., o podaných námitkách paní Evy Czernaiové, byt. Zahradní 731/2, 
669 02 Znojmo (dále jen "pí. Czernaiová“), zastoupené JUDr. Petrem Kafkou, advokátem, AK Kovářská 6, 
669 02 Znojmo (dále jen „dotčená osoba“), rozhodl správní orgán takto:

Námitkám ve věci stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc.č. 1388/4 a 1421/1 v k.ú. 
Vranov nad Dyjí, spočívající v umístění dopravního značení v rozsahu shora uvedeném, správní orgán 
nevyhověl. 
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Odůvodnění

Správní orgán obdržel od shora uvedené dotčené osoby dne 24. 7. 2014, tj. v zákonem stanovené lhůtě, 
písemné námitky do řízení o návrhu opatření obecné povahy, jehož rozsah je popsán výše. 

Paní Czernaiová ve svých námitkách kromě jiného uvedla, že je vlastníkem penzionu s restaurací INSPIRA, 
který stojí na pozemku bezprostředně sousedícím se shora uvedenými parcelami (parc.č. 1388/4 a 1421/1 
v k.ú. Vranov nad Dyjí), na nichž má dojít ke změně dopravního značení, které se bude dotýkat provozu 
celého penzionu a restaurace a současně všech hostů a zaměstnanců uvedeného zařízení. Paní Czernaiová 
namítá, že předmětným dopravním značením dojde ke ztrátě nejméně devíti parkovacích míst osobních 
automobilů, za které nebyla zřízena žádná náhrada. Podstatné výhrady má pí. Czernaiová k umístění a vlastní 
existenci v daném místě svislé dopravní značky B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) 
s dodatkovou tabulkou E 13 (Text – mimo zásobování, linek bus a rekreačního vláčku), kdy má za to, že 
umístění vlastní značky nemá v daném místě odůvodnění, když na uvedené autobusové točně je jinak 
povolen obousměrný provoz a dodatková tabulka diskriminuje a omezuje provoz jednak penzionu 
s restaurací INSPIRA, jednak i dalších provozoven nacházejících se na dalších návazných parcelách. Dle její 
námitky dodatková tabulka vylučuje dopravní obslužnost hostům a pracovníkům restaurace a penzionu 
INSPIRA a zákazníkům dalších provozoven a současně by při přísném posuzování vyloučila i obsluhu 
kontejnerů na tříděný odpad umístěných v předmětném místě. Pí. Czernaiová má za to, že v daném místě je 
možné zachovat čtyři až pět parkovacích míst pro osobní automobily bez toho, že by byl ohrožen nebo 
omezen provoz na zamýšlené autobusové točně. Proto pí. Czernaiová navrhuje, aby bylo zrušeno umístění 
dopravní značky B 11 s dodatkovou tabulkou E 13, jejíž umístění v daném místě nemá logického 
i praktického opodstatnění a jejímž umístěním by došlo pouze k nezpřehlednění dopravní situace, omezení 
dopravní obslužnosti a neopodstatněného omezení i podnikatelských aktivit dalších subjektů. 

Žadatel, zastoupen starostou Městyse Vranov nad Dyjí, ve svém vyjádření ze dne 8. 9. 2014, k námitkám 
dotčené osoby kromě jiného uvedl, že otáčení autobusů městys zřídil ve veřejném zájmu a omezení dopravy 
je nutné z hlediska bezpečnosti dopravy. Dopravní značení zpracovala firma Urbania po konzultaci 
s dopravním inženýrem Policie ČR, Krajským úřadem, odborem dopravy a samotným městysem. Paní 
Czernaiová byla od počátku seznámena se záměrem městyse zbudovat na uvedených parcelách točnu pro 
autobusovou dopravu. Žadatel – Městys Vranov nad Dyjí – ke svému vyjádření přiložil kopii Stavebního 
povolení č. 6/2009, kde se v bodě II. stanoví podmínky pro provedení stavby, přičemž v odst. 16 se mimo 
jiné uvádí: „Odstavná plocha pro osobní automobily bude umístěna na pozemku parc.č. 1502 a parc.č. 1432 
v počtu 5 stání, na cizím pozemku (parc.č. 1/5 st. a parc.č. 1427 – Městys Vranov nad Dyjí) v počtu 2 stání 
(z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace) a na základě schváleného usnesení rady 
městyse vyhrazeno 8 parkovacích míst pro stání osobních vozidel na parkovišti „pod zámkem“. Dále v odst. 
18 se kromě jiného uvádí: „Provozováním penzionu s restaurací nebude omezen přístup a příjezd 
k nemovitostem a to zejména k č.p. 369, č.p. 336, č.p. 338, č.p. 170 a zámecké vile; v prostoru před těmito 
objekty nebude manipulační plocha pro automobily vlastníků, zaměstnanců a hostů restaurace s penzionem“. 
Žadatel – Městys Vranov nad Dyjí – dále ke svému vyjádření přiložil i kopii Kolaudačního souhlasu 
č. 3/2010, kde se hovoří o odstavené ploše pro automobily (stejné jako odst. 16 Stavebního povolení 
č. 6/2009). Dále žadatel ke svému vyjádření přiložil žádost pí. Czernaiové ze dne 19. 11. 2008 o pronájem 
parkovacích míst pro stání osobních vozidel na parkovišti pod zámkem, kdy rada městyse vyhrazení 
8 trvalých parkovacích míst na parkovišti pod zámkem na svém zasedání dne 15. 12. 2008 usnesením 
č. 26/8/08/R schválila. Dle vyjádření městyse ze dne 8. 9. 2014 pí. Czernaiová tato parkovací místa 
nevyužila. Dále žadatel ve svém vyjádření uvádí, že v podání JUDr. Petra Kafky, zastupujícího Evu 
Czernaiovou, se v odstavci 5 uvádí: „naše klientka má však podstatné výhrady k umístění a vlastní existenci 
v daném místě svislé dopravní značky B 11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou 
tabulkou E 13 (Text – mimo zásobování, linek bus a rekreačního vláčku)“. Tato citace je dle žadatele 
prezentována neúplně, protože na dodatkové tabuli je správná formulace „mimo zásobování, bydlící, linek 
bus a rekreačního vláčku“. Na závěr svého vyjádření žadatel uvádí, že námitka pí. Czernaiové o diskriminaci 
a omezení provozu jednak penzionu s restaurací INSPIRA, jednak i dalších provozoven nacházejících se na 
dalších parcelách, je zavádějící, protože nikdo z podnikajících ani bydlících si nikdy nestěžoval. Naopak, 
velice oceňují pořádek a bezpečnost v této lokalitě.  
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Správní orgán celou situaci i s ohledem na námitky pí. Czernaiové a vyjádření žadatele (starosty městyse 
Vranov nad Dyjí) posoudil a shledal, že umístění nových dopravních značek je důvodné, jelikož se jedná 
o nově zřízenou točnu pro autobusovou dopravu, na které je nutné organizovat a regulovat silniční dopravu 
a to zejména s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Je sice pravda, že se zruší několik parkovacích 
míst, avšak jedná se o veřejný zájem a omezení dopravy je nutné z hlediska bezpečnosti dopravy. Otáčení 
autobusů na uvedeném místě bylo ze strany Městyse Vranov nad Dyjí předem projednáno s Policií ČR, která 
je dotčeným orgánem v dané věci z hlediska bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Avšak skutečnost, 
že se zruší parkovací místa na pozemcích parc.č. 1388/4 a 1421/1 v k.ú. Vranov nad Dyjí, jenž jsou 
v majetku Městyse Vranov nad Dyjí a na kterých je umístěna točna pro autobusovou dopravu, se přímo 
nedotkne provozu penzionu s restaurací INSPIRA, jenž provozuje pí. Czernaiová, neboť dle Stavebního 
povolení č. 6/2009 ze dne 2. 6. 2009, č.j. SÚ-86/09-My, ohledně stavebních úprav stávajícího objektu 
prodejny na penzion s restaurací pro stavebníka – pí. Czernaiovou, které přiložil Městys Vranov nad Dyjí ke 
svému vyjádření, je v podmínkách pod bodem 16 uvedeno, že „Ubytovací kapacita penzionu nepřevýší 14 
osob. Kapacita restaurace 20 osob. Odstavná plocha pro osobní automobily bude umístěna na pozemku 
parc.č. 1502 a parc.č. 1432 v počtu 5 stání a na cizím pozemku (parc.č. 1/5 st. a parc.č. 1427 – Městys 
Vranov nad Dyjí) v počtu 2 stání (z toho jedno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace –
Vyhláška č. 369/2001 Sb.) a na základě schváleného usnesení rady městyse vyhrazeno 8 parkovacích míst 
pro stání osobních vozidel na parkovišti „pod zámkem“. Dále se v předmětném stavebním povolení, v bodě 
18, kromě jiného uvádí, že provozováním penzionu s restaurací nebude omezen přístup a příjezd 
k nemovitostem a to zejména k č.p. 369, č.p. 336, č.p. 338, č.p. 170 a zámecké vile a že v prostoru před 
těmito objekty nebude manipulační plocha pro automobily vlastníků, zaměstnanců a hostů restaurace 
s penzionem. Na základě výše uvedeného správní orgán konstatuje, že stavba penzionu s restaurací INSPIRA 
byla řádně povolena Stavebním povolením č. 6/2009 vydaným Úřadem městyse Vranov nad Dyjí dne 
2. 6. 2009, č.j. SÚ-86/09-My, ve kterém stavební úřad řešil parkovací místa pro penzion s restaurací dle 
platných norem. Parkovací místa, která jsou předmětným stavebním povolením pro penzion s restaurací 
INSPIRA vyhrazena, předmětnou místní úpravou nebudou nijak dotčena a nikde není uvedeno, že by pro 
penzion s restaurací INSPIRA měla mít vyhrazena parkovací místa na pozemcích parc. č. 1388/4 a 1421/1 
v k.ú. Vranov nad Dyjí, kterých se předmětné stanovení místní úpravy provozu týká. Paní Czernaiová byla 
tedy již ve zmíněném stavebním řízení srozuměna s parkováním pro zákazníky svého penzionu s restaurací. 
Co se týče nově navržené místní úpravy provozu na točně pro autobusovou dopravu, správní orgán uvádí, že 
k dopravní značce B11 (Zákaz vjezdu všech motorových vozidel) bude dle žádosti o stanovení místní úpravy 
provozu připojena dodatková tabulka E 13 (Text – Mimo zásobování, bydlící, linek BUS a rekreačního 
vláčku), což znamená, že zásobování penzionu s restaurací INSPIRA a hosté ubytováni v tomto penzionu 
nebudou tímto dopravním značením nijak omezeni a návštěvníci restaurace mají možnost zaparkovat svá 
vozidla na parkovacích místech „pod zámkem“, jenž jsou pro penzion s restaurací INSPIRSA vyhrazena. 

S ohledem na shora uvedené shledal správní orgán umístění dopravních značek na výše uvedeném místě tj. 
na točně pro autobusovou dopravu ve Vranově nad Dyjí, jako oprávněné a přispívající k zajištění 
bezpečnosti a plynulosti provozu v tomto místě, proto námitce pí. Czernaiové nevyhověl.  

Vzhledem k výše uvedenému, kdy správní orgán dospěl k závěru, že umístění nových dopravních značek na 
točně pro autobusovou dopravu je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v této 
točně a kdy nebylo vyhověno námitkám pí. Czernaiové, správní orgán rozhodl o stanovení dopravního 
značení tak, jak je výše uvedeno. 

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, stanovit další 
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. 
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P o u č e n í

Proti stanovení místní úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb.). Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat (§ 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

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 zasláno zpět Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy.

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

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

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

Příloha: situace 1x A4

Doručí se:

Žadatel: 
Městys Vranov nad Dyjí, IČ 00293806, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí - DS

Dotčené osoby:
V souladu s ust. § 172 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 současně bude zveřejněna 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. 

Dotčený orgán:
Krajské ředitelství policie JmK – DS 

Dále se doručí:
Městský úřad Znojmo, odbor organizační
Úřad městyse Vranov nad Dyjí, IČ 00293806, Náměstí 21, 671 03 Vranov nad Dyjí 
-- se žádostí o bezodkladné vyvěšení písemnosti na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na dobu 
nejméně 15 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění.  

otisk úředního  
razítka
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