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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy (dále jen „správní orgán“), jako obecní úřad obce s rozšířenou
působností, který je příslušným 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 silničním
provozu“), 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 Městského
úřadu Znojmo, na základě žádosti právnické osoby: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, IČO 48035599, Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice 4,
kterého zastupuje Urbania - jih, s.r.o., IČO 26932172, Přímětická 3659/70, 669 02 Znojmo 2 (dále jen
„žadatel“), podaného dne 06.11.2018 a po projednání s Policií České republiky,
stanoví
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) a dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu
přechodnou úpravu provozu
na místních komunikacích v obci Lechovice,
v souvislosti s omezením provozu na místních komunikacích v obci Lechovice, v rozsahu dle situace
přechodného dopravního značení, které zpracovala firma Urbania jih, s.r.o., a která je přílohou opatření
obecné povahy. Důvodem umístění dopravního značení a dopravního zařízení je úplná uzavírka místní
komunikace parc.č. 3374 v obci Lechovice, z důvodu otevření koncové jámy pro protlak pod silnicí I/53,
v souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV, v rámci akce „ČOV Lechovice“.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu
1. Žadatel zajistí vydání povolení k uzavírce místní komunikace parc.č. 3374 v obci Lechovice
u příslušného silničního správního úřadu (Obecní úřad Lechovice). Stanovení přechodné úpravy
provozu je platné po dobu uvedenou v rozhodnutí o uzavírce dotčené místní komunikace.
(Požadovaný termín přechodné úpravy provozu je od 07:00 dne 12.11.2018 do 18:00 dne
20.12.2018).
2. Umístění dopravního značení musí být provedeno odbornou firmou, dle přiložené situace
odsouhlasené Policií ČR, Dopravní inspektorát Znojmo, dne 29.10.2018 pod č.j. KRPB 242528/ČJ2018-061306.
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.
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7. Přechodná úprava provozu podle tohoto stanovení musí být provedena jen po dobu nezbytně
nutnou při provádění prací v rámci shora uvedené akce. Neprodleně po jejím ukončení musí být
přenosné dopravní značky a zařízení z komunikací odstraněny.
8. Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, si vyhrazuje právo upravit nebo změnit stanovené dopravní
značení, bude-li to vyžadovat obecný zájem nebo bezpečnost silničního provozu.

Odůvodnění
Dnem podání žádosti ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci
Lechovice, v souvislosti s úplným omezením provozu na místní komunikaci parc.č. 3374 v obci Lechovice,
z důvodu otevření koncové jámy pro protlak pod silnicí I/53, v souvislosti s výstavbou kanalizace a ČOV,
v rámci akce „ČOV Lechovice“, bylo zahájeno správní řízení.
Návrh přechodné úpravy provozu obsahuje zákazové dopravní značky, 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.

Poučení
Proti stanovení přechodné úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný
prostředek (§ 173 odst. 2 zák.č. 500/2004 Sb.).

otisk
úředního
razítka

Bc. Ivana Z Í T K O V Á v. r.
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15ti dnů na úřední desce Městského úřadu
Znojmo a Obecního úřadu Lechovice a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup. Opatření
obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Znojmo.

Příloha
situace dopravního značení 1x A4
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Obdrží
Navrhovatel
Urbania - jih, s.r.o., IDDS: irr9ei2
sídlo: Přímětická č.p. 3659/70, 669 02 Znojmo 2
Vlastník dotčených místních komunikací
Obec Lechovice, IDDS: c4tbm24
sídlo: Lechovice č.p. 32, 671 63 Lechovice
Dotčený správní orgán
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2

Ostatní dotčené osoby
V souladu s ust. § 173 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Znojmo toto opatření obecné
povahy veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25
správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Znojmo a Obecního úřadu
Lechovice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. V souladu s ust. § 77
odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po vyvěšení
na úřední desce Městského úřadu Znojmo.
Dále se doručí
 Městský úřad Znojmo, odbor organizační
 Obecní úřad Lechovice
- se žádostí 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

Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.

