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vrŘrlruÁ vyHLAŠKA
OPATŘENÍ OSECNÉ POVAHY

STANoVENí uísrruí Úpnnw 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 Pozemních

komunikacích, silnici ll. a lli. třídy, místní a veřejně přístupné účelové komunikaci v Územním obvodu

Městského úřadu Znojmo dle ust. § 124 odst.6 zákona č.36I/2OOOSb., o provozu na pozemních

komunikacích a o změnách některyich zákonů, ve zněnípozdějších předpisŮ (dále jen ,,zákon o provozu

na pK"), postupem v souladu s ust. § ]"71 a násl. části šesté zákona č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen,,správnířád"), na základě podnětu obce BřeŽany, lČo00292583, BřeŽany

to3, 67L 65 Břežany u Znojma (dále jen ,,žadatel"), podaného dne 09. 06. 2022,

rozhodl

o stanovení místníúpravy provozu

podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na PK, na místní komunikaci a silnici Jll/3972

(pozemek parc. č. 3698/94,3698198a525Ol3 v k. ú. Břežany u Znojma, z dŮvodu realizace akce,,Oprava

m ístní komunikace - Břežany".

Místní úprava provozu spočívá v umístění dopravních značek v rozsahu dle situace, která je Přílohou

opatření obecné povahy.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu

1. Navrhovatel zajistí provedení dopravního značení odbornou firmou v souladu s vyhláŠkou

č,2g4/2o15 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve Znění

pozdějších předpisů a vsouladu s příslušnými platnými normami (ČSŇ rru 1.28gg-1,, ČSru rru 1436) a

technickými podmínkami TP 65 ,,Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a TP

133,,Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích", v platném zněnÍ.

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

V souvislosti s realizací akce ,,Oprava místní komunikace - Břežany" je třeba provést místní Úpravu

provozu užitím shora navrženého dopravního značenína místníkomunikaci a silnici lll/3972. Na základě

podnětu k jeho realizaci, který správní orgán obdržel dne 09. 06. 2022 od vlastníka předmětné místní

komunikace, bylo podle ust, § ]_71a násl. správního řádu zahájeno správnířízeníve věcivydáníopatření

obecné povahy (dále jen ,,OOP").
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Městský Úřad Znojmo, odbor dopravy, projednal návrh stanovení místní úpravy provozu na shora
uvedené Pozemní komunikaci vsouladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu s příslušným
orgánem Policie České republiky, jehož písemné stanovisko je jedním z podkladů tohoto řízení (č. j.
KR PB-10868 9 / ČJ -2022-061306).

Návrh na stanovení místní Úpravy provozu na místní komunikaci a silnici lll/3g72 (pozemek parc. č.
3698194, 3698/98 a 525013 v k. ú, Břežany u Znojma), se přímo dotýká zájmů žadatele, jenž je
vlastníkem místních komunikacích v obci a vlastníkem nemovitostí, na nichž budou dopravní značky
umístěny a Správy a ÚdrŽby silnic p.o,k. jenž je právnickou osobou pověřenou výkonem vlastnických práv
k silnici ll. a lll. třídy a dále vlastníkem nemovitosti, sousedícís průjezdním úsekem silnice, na níž mají být
umístěny svislé dopravní značky, a dále kteréhokoliv účastníka silničního provozu na předmětných
pozemních komunikacích.

Návrh opatření obecné povahy včetně výzvy k podání připomínek nebo námitek byl zveřejněn dle
ust. § 172 odst. ]- správního řádu na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Břežany a rovněž způsobem,
umožňujícím dálkový přístup, po zákonem stanovenou dobu.

SouČasně byly dotčené osoby v souladu s ust. § 172 odst. 4, 5 správního řádu vyzvány, aby ve lhůtě do
30 dnŮ ode dne zveřejněnínávrhu opatřeníobecné povahy podávaly písemné připomínky nebo písemné
odŮvodněné námitky doručením Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy. Lhůta pro uplatnění
písemně odŮvodněných námitek podle § 172 odst,5 správního řádu končila dne 0l. 09.2022.

JelikoŽ dotčené osoby ve stanovené lhůtě připomínky a námitky nepodaly a žádosti o stanovení místní
úpravy provozu se vyhovuje v plném rozsahu, opatření se neodůvodňuje (§ 68 odst. 4 a § L74 odst. 1

správního řádu).

Z dŮvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, stanovit
další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.

Poučení

Proti stanovení místníúpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek

(§ 173 odst, 2 správního řádu).

Proti rozhodnutío námitkách se nelze odvolat (§ tlZ odst. 5 správního řádu).

Bc. lvana zítXOVÁ v. r.

vedoucí oddělení silničního hospodářství
. a silničnídopravy odboru dopravy

Oprávněná úředníosoba: Bc. Tomáš Laitner

f,
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Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Měú
Znojmo a OÚ gřežany a rovněž způsobem, umožňujícím dátkový přístup.
s vyznačením doby vyvěšení musí b,ýt zasláno zpět tvlěú znojmo, odboru dopravy.

Vyvěšeno dne ....
CI M. hra

Sejmuto dne.,
fi"q Zatt

podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšenía sejmutí opatřeníobecné povahy.

oBEC nŘrŽnruy
67165 Břežany 103

Podpis Razítko

Příloha
situace

Doručí se
Navrhovatel

. obec Břežany, lČo 00292583, Břežany IO3,67,J,65 Břežany u Znojma

Dotčené osoby
o V souladu s Ust. § 1"73 odst. 1 správního řádu oznamuje Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, toto

oPatření obecné PovahY veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno
v souladu s ustanovením § 25 sPrávního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřednídesce Městského
Úřadu Znojmo a Úřední desce OÚ Břežany a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový PřístuP. Patnáctým dnem po dni vyvěšení nabývá opatření obecné povahy účinnosti.

Dotčený orgán
o Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, územní odbor Znojmo, Dopravní

inspektorát, Pražská 59, 670 20 Znojmo - lDDS

Dále se doručí
o Městský úřad Znojmo, odbor vnitřnísprávy
. Obecní úřad Břežany - |DDS

se Žádají o bezodkladné vYvěšení opatření obecné povahy na své úřední desce a způsobem
umoŽňujícím dálkový PřístuP po dobu nejméně 15 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby
zveřejnění

n
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