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STANovENí PňEc|,|oolÝÉ ú}RÁvY PnovozU NA ForlMNícH l(oMUt{lxÁcícH
Mě§t.rý Úřad znojmo, odboí dopGw {dáe jén _spíávn| o€án',), jako ob€.ni úrad db.e s roziiř€nou
p,lsobnoíl, rtE{ je přklošnÝň ke 9tanovénl mlstni a piechodné úpravy píovoru na pozemních
konunikad.h ňá si ni.i l a ll . lřidy, mlini romunikaci a veřé,ňě přGtupné úielovéromunikad, v Úrémním
obvodu Městského,]ládu znojmo, pod é úí.§ 77 od5t r pism c)á § 124 odí,6 zákona č,361/2000 sb,,
oprowru ia pozemnl.h kómunila.i.h a o !měná.h něklerý.h zákonú, Ve Iněnipoždéjši.h piedpkú (dále
iel -zálono,,lnnlnorcvozu'1,1J?Jrlddépodlellp,á\1l.eo\obyln,.ňý6kéí.vbyBlno,lPol,!r,o,,
lco 41601645, Hudrcv.,33rob,62l00 6mo2r,,h,oU 2ÝJoU,e p,cvn(lá o!óoá GEFAB cs,.po|.9 í,o,,
lČo {602901, švéd*á 32al5, 620 oo Bho 20, kterou uanupuié píáVnictá osoba vYzí!č,s,r,o..
lČo 0191629r, s.árňá 5113/1, 536 01

,hl.v.

1 (dále jen ,,žadalel"], podaného dne 20.03 2019, v řhéní

oopalřenlob..né póVahypodleuí, § 171a násl část š.íézálóna č,5oo/2oo4sb,, správní řád, Ve zněni
po?dě]iich předpúú (dálejen
lád")a podle aláŠtniúpravy uí, § 77 odst 5 rákoná ó ilňiČnim
"spráVni
provozu, po píoj.dnánipodle usl, § 77 odí.3 zrkona o 5ln ČnímproÝózU s dolieným oGánem, klerým je
dle u5t §77 odst,2 pí5m b) žákona o siničnímplovoru pořié (Pol.e ČR, (raFké řéditelslvi
rihomóíavského kreje, Doplavii inlp€ktorát znoimo),
podle
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,t.noví
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př..hod nou ú plaýú r6vqu
gilnl.J.h
ió
ll. a lll. tňdý mí§lni.h komunak*l.h v ob.i Uheřčl.. a v.ř.ina Příslu!ný.h úč.lový.h
k.nunlká.í.h m..i ob.í Uh.rči.. a ďad.U lrúř Matbv,
v íočahude §ilua.i pla.hodného doplavnlho znateni, kleíézmacova|a píávni.ká o9ba GEFAB cs spól,
l ro,, á kt.lé ]sú přilohou opaťeni obecné povahy. otMdeň Ufiístěni dopravního znač?nia dopravního
uařheni]é úplná uravírta sinicé lll409 v kn 1o4,55o.106,310 staničenisilni.e u ób.é Uhelčice,t.j,v ú5ek0
přibližně ód kónce za5lavěné čáll ób.é Uhet.evesměru ná obe. slálky, po lZV DVůr Mltrov, z důvodu
prcváděnlpre.iv íámcircaliža.eak.e 'IV409 Uhérčice Pódhladlňád Dy]i ,

P.dmínkypbpíd.dEnípř..hodnéúpEW!.óWru

1. pDvedení pře.hodné Úpravy plovó?u na dotčený.h pozemních komunitaci.h musl být v fuuladu
sVyhláitou č.294/2015 sb,, ktercu s. próvádéji pEvidla provozu na požeňni.h konUnikacich, Ve zněni
pozdě]ších pledpisi a dle T..hnl.ký.h podminek TP 66
pro označováni píá.óVni.h mi5l na

"zásdy
pouemnkh komunikacich",
2, ŤNaé dopruvní značenl, kl,..é j. V ozpořu s pl€.hodným dopravnim značénlm,bude přektto a po
ukončeniak.e uv.deno do původniho iavu
3, Při rcalnaci přechódné úpravy prcrcru ňá dolčených polémnkh koňun k.i.h nesmidojlt k. zneéilléní
nebo poškorení dotčený.h pozomních komuni}a.i
4, Pře(hodná úpíavaprcvozu pódle tohoto §tánovénlmuji býr provedena ]en oo dóbu n€zbvlně nutnou
pli prováděni plací v rám.i shora uvedeňé at.é, N€prodleně po ]ejim lkončéniňusí být přenosné
dopravniu načky 3 rářneni. komunika.l odííanÉnv

5,zdůVoduě]ištěnibťzpéčnoíisilnřnihoprovorumůžeMéílkýUřtsdZnolmo,odbordopr.vy,ýanovii
dalši dopnVni,naieii, piipadné stanovénóú pié.hodnou úpcvu provo,u změnil
Plóvo reolbovot pl..hódnóu úuóvu provozu na dolč.óýth póz?nni.h kanunikockh podlé íóhótó štonoveni

ft ,oklódó žodoteli o uzdvtku, nó zóklodě vykudte]néhó rozhodnuti zdejšiho silnřnjho spldvnlhó úřodu ve
éci póvóleni uzovilky podb ust. § 24 zókono č 13/199) sb., ó pď.mnieh kanunikrcich, v. zněhipózdějši.h
předpis,1 {dól. jd
o paz.ňnlíh konunikockh"). v soukdu suý. § 24 zókóno o 1defrnich
"zókon
kmunikocích žodael ó ndviIku zobapečí no svd! nóklod adboné prove|lení přeťhodné úpldý| plóvazu nD
parefrnkh konuAjkrkh padb rohotd ýonovení o zadpovidd za stav doplovhirh ,noček o zořbeni po celou
dabu tNóni úavirky. Ťer in přéchódhé úprovy uovuu (doba lfuónl úzúvnkio 6abo zadpovědná za
alganizóvóni o zabepečenl ókc. búdau stonoveny v brhódhúlí silnnhiha spróvního úíodu ve věci povoleni
uzovnky (póŽddowný tďmin u,ovnky E ód a9.o9 2019 dó 20.12.2a19)

ňh.nl, fió.iúřednipod

ě q 77 ódst, 1 pGm. .) zákona o silničnim plovo:uvě.iýánóvenipie.hodné úpnvY
prcvozu na shom uved€né s lnici, bylo Ěhálénó na rálladé návrhu žadatele, doruČenéhodne 2o,03,2019

adóplnéného dne 25,03.?019lózéplánijednoliVý(h etap), krerý byl do oren ]ednodU.hou dotumenia.l
pie.hodnéhó dopravního značenl,
DolčěnÝm oEánem V lomlo řizeniie v souládu s U*, § 77 od,t 2 pism, b) žátóná o silničnim provo,u
polkie, s.Uhlalné Vyiádření Póli.ié ČR, (6iské ředtéktvi lihoňóBVského l(la]e, Dopíavni insoétióíál
zno]mo u€ dn. 20,03,2019, čj. (RpB 175520/Ó.2019{61306 je V souadu s uí § 77 ód!t. 3 ,ákona
olilniinim prcVozu jednlm z podkladi slanovenl přé.hódné úpíawprovozu na shola ovédený.h
NáVíh íanóVe

chodné Úpm!.y provó,U s€ přímo dotýká !á]ml] přispěýkóvé o.ganna.e 9právy a ÚdrŽby
silnic
námésti 449/3,6a2 00 Bmo práVnřtá osoba,
pověř9návýkonemvláíni.kých práv klaie k dotčeňésini.i(dále]en -majelkový §práV.a siiicé"), na niž má
být UhGtěno doplavnlžnač.nládopEvní ?ainenla dále kteréhoko iV účannirajilnřnlho plovozu na
dotčenÝch komunkaci.h, x návňu pře.hodné LjpÉw plovozu 5e piýmně ýyiádnl hajelkový spráý.e
n

i pie

rm( pok.,lČ 7o9 ]z$r, sé síd|em Že@linovo

v 9ouladu s úí.§ 77 odst. 5 zákona o silnlčnim povozu, jsou li $učánl přéchodné úpDvy plovozu na
pouemnkh komonikád.h světelné l8nály, pllkážové a zákazové doplavni žnáčk,dopEvni značky
upBvuji.ipiedno9l a dodatkdé tábuky r nm nebojiné doplávniznaiky ukláda]ící Účastnlkúm silničniho
provožu pdinnoíiodchylné od obe.né Úpraw pnvozu na pozemnlch kohunika.i.h, stanovi přkušný
lp.ávnionántuto úplaVOplovozu opatřenim obe.né pováhY. Postup př vydáVáni opalř.nl óbecné povahy
]. obécnéup.aven v usi, §171 a nášedné čásl š.siéspíáVňlhó řádU a podrobněiši píoc.sn| oravidla
nanoveni přéchodné úpíavyprovožuna pózénni.h komunkacichjsou upmvená ý Un. § 77 odí,5 Zátoná
o silničnim píďozú. Podle tohoto zvlášinlho pláVniho předpisu nedolučuje plGOšný spráVnio€án náVrh
opalienl obecná povahy ve věci pře.hodné úpíávyplovozu na pozemnkh konunikácich a nevyzývá
dotčenéo5oby k podávání připohinek n€bo nám .k, opaťénlóbe.ié poýahy zveiejnl5právni oísán na
ÚlednÍch deskách ob€.ni.h úřadl] vob.ich,]ejichž spíávnnh obvod,] 9 op řeniobe.né povahVlÝká, iéň
vztáhu]é-liF nanoreni př..hodňé úpravy plovozu na po2emnlch kohunika.ich k píovou u v ?aslávěném
územídolčenéób.é nebo múre lilimto íanovéniň dojit ke zvýšenihunov plóvožu v ?aíavénémÚzemi
dotčenéob.€ opatieníob€cné póVahynabývá úi nnoíi pátým dne pov,}wěšení
V7hedeň k iomu, žénávíh pie.hodné úpreVy provozu obsahu]e ?ákazoýé a přikarové dopmvni 7načky
a ýětehé n8iály, po9tupuje spráVnl olgán podle obécné úpíavyuí §171 a nád€dných čáíišeýé
splávňiho řádu a podle žvlá§nl,]plávy uí § 77 od{,5 rákoiá o silniiním provoru lstanoveii pře.hodné
úpíavyprovoru opalřenim obecné povahy)

obýh *novenípře.hodné úpraw prcvoru

na pózemni komunikacije ý.ouladu l un, § 24 odd 9 7ákona
o poremnl.h komunikacich a podé ún, § 3s odsl 4 pí§m,l]WhláŠlq Č 1o4lt9s7 sb, ttércu sé póvádi
,ákon o pozemnich komúnkad.h, ve zněnipóždější.hpiedpisú, žávazný pro výrókowU část louhodnuli
.llničniho správního úřaduvevě.ipovo eniuzavllkvšilni.e a nařizeniobjiždky

č], MlzN 936612019

Prótiopatřeniobecné povahy nel,.vsouladu s úst, § 173 odí,2 spláVniho řádu podat opíáVný píóstřédek
Pode ust, § 77 od§t 5 zákona o llnřnim próVóru nabývá opatieni obecné pováhy Vé Vě. nanoveni
přechodné úpíavypíóvózu útinnosli pátým dném pó vyvě!€ni veže]né Vyhláikv,

B.,lvaia

zÍrxoVÁ v,i
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a
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íln inidopúýýodboru dopBv.y

opláVněná úřédnlo5obaj ry, EvaZaVád]lová

Ioto op.lř€ní ob*na pahv musi býi Wé.no !o dóbu 15ii dnů na úiedni d.s.€ Měst*aho úl.du
znoJno, Úř.du měst$. vr.nov n.d Dyji . §iary, ob..ního úřad! Uh.rči.é,stálkv, Šáiď, L.sná, Šumná,
zál.sí, D.šót vYili.ny. koíolupY. ,ďňět z!úsob.m umoiňujilin dáltoýý prldlp, opáiení ob..né
Fvahv n.bývá účlnňóii Pátým d..m po Wvěš.ňíná úř.dni d€s.e Mě.tstého úř.du lnojmo,

šitua.e dopGvniho znač.nl2xA3

VYZNÁč,s,1.o,, lDos: qkhw353
5Íd o:ýázná

č,p 51r3/! 53601 ]ih aVa 1

Právnřká osoba póvě řená Výro n€m vlasln .ký. h pláv tía]e kdolčeným 5ilnicim
správa a údržbá sini.l hofioravského kraje, při:§pěvková ol3annace kíaje,lDos: k3nk3e7
síd o: Žer.llnovo náměsti č p 4.49/3, Brnojť€d, Veveli, 602 oo Brno 2

Vlaslnlkdolč.né toňunika.e, po které budávedéna ob]ndná
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.Ídlo: UheíČkeč.p,43,67t07 UheŤČi@ u znojm.
obecVí.těnln, oDs: Vdwa26.
sidloj Vraténin č.p,33,67107 l]helř.e užnoima
resy Českéí.publiky, s,p,, lesni 5pdva znojmo, lDDs: €8jcfln
9idlo: Přemyslóva Č,p,1106/19, NovýHlade. xrálóvé,50o 03 Hmde. (lálové s
státnlporeňkďýúiad, kcjský požemkoÝý úřad pro rihomorev,kÝ kaj/ pobočkaznojmó,lDD§: z49per3

sidloj Nám,Amádyč,p.1213/& 669 02 Znoimo 2
zdeněkŽampa, Bóženy Němcové č
xoRDls ]MK/ a,9,, lDDs:

gwxhs

lldlo: Nové 9dvč.D,946/30, sbló 3rno,602 00 Blno 2
j homolávský kíáj, odbordopíaw (ÚJm( lDos: rzpbqzq
5idlo: Želotlnovó náňěíič,paa9l3, Veveř1,6ot o0 Bfió 2

Klejské řěd itplstvi

po

licie ]

ho

oráVškého krájé,lDD§:ivdai6s

sidio: l(oun.ova č,p,637/24, VéVéli,602 00

Bno2

Vsouladu s uí, § 173 odí,1spíávníhořádu doručúieMé*ský úřad znojmo loto opalřeniobe.né povahy
véřéjnouvyh;škou. Doručeni Veřějnou Wh áškou bude p@vede.ovsou adu s un, § 25lpráVnlhó řádU bk,
žése piÝmnosl vyvěsina úřednideíéMěílkého úřadu znoimo, Úřadu měslyse Vnnov nad Dyjl a Šťtaiy,
obecního úřádU Uheíi ce, slálky, Šafov, Lésná, Šumná,zá]esi, D.šov, Vysočanya Korolupy a současně budé
žveř€iněná zpúsobem umožňujkim dállóVý pliliup, v $uladu s ust, § 77 odst, 5 zákona o sIlňlčňín
pEW! ňabývá olari€ni ob..né !o!.hv účinno*ipáiýndn.m po vwěš.ňi na úř.dníd€s.. MěÉBkaho

r
.

Měnský úřad znojmo, odbolvn ťói3právy
Úřad ňěíyse víanov nad Dyji

iád6tÍ o bézodkl.dné vyvěŠ€nioPariéníob..né povahv ňá své Úř.dnÍdes.e a zpúšobeh umorňujícím
dálk.ýý plLtup Po dobu néjméně15dnú a oi.ho:pčr.óradánis Pofone n íň doby ,v.i.jňěni
!€

.-

ll

? 2,.a

sejmutodné:,,,,,,, .,,,, ..,,,,.,,,,...

Rázílko, podpis o13ánu, kle.ý potvÉujév.yvěŠeni a seimUli opatieni ob9.né povahV.

