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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 pozemních komunikacích na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné
účelové komunikaci v územním obvodu města Znojma, na základě žádosti právnické osoby: IMOS Brno,
a.s., IČ 25322257, Olomoucká 174, 627 00 Brno, zastoupené právnickou osobou: DOKA, s.r.o.,
IČ 63471752, Na návsi 11/5, 620 00 Brno (dále jen „žadatel“) 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 silnici
II/414 v km 0,200 – 0,450 staničení silnice, v k.ú. Lechovice (tj. v obou směrech jízdy) a na přilehlých
veřejně přístupných účelových komunikacích, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu a informovanosti
řidičů o výjezdu vozidel ze stavby přilehlé k silnici II/414, v rámci akce „I/53 Lechovice, obchvat“ – v rozsahu
dle situace, kterou zpracovala spol. spol. DOKA s.r.o., a která je přílohou opatření obecné povahy.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
1. Provedení přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích 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“.
2. Umístění dopravního značení musí být provedeno odbornou firmou, dle přiložené situace odsouhlasené
Policií ČR, Dopravní inspektorát Znojmo, dne 27.02.2017 pod č.j. KRPB 50765/ČJ-2017-061306.
3. Termín realizace přechodné úpravy provozu: od 27.03.2017 do 31.12.2017.
4. Při realizaci přechodné úpravy provozu na dotčených pozemních komunikacích nesmí dojít k jejich
znečištění nebo poškození.
5. Realizace přechodné úpravy provozu je možná až po nabytí právní moci účinnosti opatření obecné
povahy.
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 dopravy.

Odůvodnění
Dnem podání žádosti ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/414 v km 0,200 – 0,450
staničení silnice, v k.ú. Lechovice (tj. v obou směrech jízdy) a na přilehlé veřejně přístupné účelové
komunikaci, z důvodu zajištění bezpečnosti provozu a informovanosti řidičů o výjezdu vozidel ze stavby
přilehlé k silnici II/414, v rámci akce „I/53 Lechovice, obchvat“, bylo zahájeno správní řízení.
Návrh přechodné úpravy provozu obsahuje zákazové dopravní značky, proto Městský úřad Znojmo, odbor
dopravy, vydal stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/408 opatřením obecné povahy, postupem
podle ust. § 171 a následujících části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zák.č. 500/2004 Sb.“).

-2Jde-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.

Poučení
Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek
(§ 173 odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb.).
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Toto opatření musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Znojmo a rovněž způsobem,
umožňujícím dálkový přístup. S vyznačením doby vyvěšení musí být písemnost zaslána zpět
Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy.
Příloha: situace 1x A3
Doručí se
Žadatel: IMOS Brno, a.s., IČ 25322257, Olomoucká 174, 627 00 Brno
v zast.: DOKA, s.r.o., IČ 63471752, Na návsi 11/5, 620 00 Brno – DS
Právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k dotčeným pozemním komunikacím:
Správa a údržba silnic JmK, p.o.k., Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, oblast Znojmo – DS
Obec Lechovice – DS
Dotčený orgán
Krajské ředitelství policie JmK – 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 současně bude zveřejněna
způsobem umožňujícím dálkový přístup. V souladu s ust. § 77 odst. 5 zák.č. 361/2000 Sb. nabývá opatření obecné
povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Znojmo.
Dále obdrží

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Závod Brno – DS

Krajský úřad JmK, Odbor dopravy – detašované pracoviště Znojmo – DS
Dále se doručí
Městský úřad Znojmo, odbor organizační
-- se žádostí o bezodkladné vyvěšení písemnosti na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup na 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.
Podpis ......................................

Razítko .........................................

