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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
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
na silnici II. a III. třídy a na místní a veřejně přístupné účelové komunikaci v územním 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 „zákon o provozu na PK“), na základě
podnětu právnické osoby: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje,
IČO 70932581, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno (dále jen „žadatel“), podaného dne 15.04.2020,

rozhodl
o stanovení místní úpravy provozu
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na PK, na silnici III/408 13 v km 6,700 - 9,800 staničení
silnice, t.j. v úseku mezi obcemi Bítov a Vysočany, z důvodu kritického stavu skal podél této silnice, kdy místní
úprava spočívá
v umístění svislých dopravních značek 5x B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost - 50) a 1x B 20b (Konec
nejvyšší dovolené rychlosti – 50),
ve zrušení stávajících svislých dopravních značek 3x B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost - 50) a B 20a
(Nejvyšší dovolená rychlost - 70),
v posunutí svislé dopravní značky B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost - 70),
v umístění dopravního zařízení – betonových ochranných svodidel "New Jersey" (celkem 400 m),
vše v rozsahu dle přiložené situace, která je přílohou opatření obecné povahy.
Podmínky pro provedení místní úpravy provozu
1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s příslušnými platnými normami (ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436) a technickými podmínkami TP 65 „Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“.
2. Dopravní značení bude provedeno v termínu do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti opatření obecné
povahy.
3. Při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní komunikace.

Odůvodnění
Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na shora uvedené silnici je třeba provést místní úpravu
provozu užitím shora navrženého dopravního značení na této silnici. Na základě podnětu k jeho realizaci,
který správní orgán obdržel dne 15.04.2020 od vlastníka předmětné silnice, bylo podle ust. § 171 a násl.
správního řádu zahájeno správní řízení ve věci vydání opatření obecné povahy (dále jen „OOP“).
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, projednal návrh stanovení místní úpravy provozu na shora uvedené
silnici v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu s příslušným orgánem Policie České republiky,
jehož písemné stanovisko je jedním z podkladů tohoto řízení (č.j. KRPB-71395/ČJ-2020-061306, ze dne
14.04.2020).
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Návrh na stanovení místní úpravy provozu na dotčené silnici se přímo dotýká zájmů žadatele, jenž je
právnickou osobou pověřenou výkonem vlastnických práv k silnici II. a III. třídy a dále vlastníkem nemovitosti
sousedící s průjezdním úsekem silnice, na níž mají být umístěny svislé dopravní značky a dále kteréhokoliv
účastníka silničního provozu na předmětné pozemní komunikaci.
Návrh opatření obecné povahy (č.j. MUZN 43149/2020, ze dne 23.04.2020) včetně Výzvy k podání připomínek
nebo námitek (č.j. MUZN 43560/2020, ze dne 23.04.2020) byl zveřejněn dle ust. § 172 odst. 1 správního řádu
na úřední desce Městského úřadu Znojmo a Obecního úřadu Bítov a Vysočany a rovněž způsobem,
umožňujícím dálkový přístup, po zákonem stanovenou dobu, tj. dle údajů z úřední desky Městského úřadu
Znojmo v době od 24.04.2020 do 10.06.2020.
Současně byly dotčené osoby v souladu s ust. § 172 odst. 4, 5 správního řádu 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 správního řádu končila dne 10.06.2020.
Ve stanovené lhůtě obdržel správní orgán podání nazvané jako Doplnění a upřesnění žádosti k místní úpravě
provozu, ve kterém žadatel upřesnil svou žádost tím, že současně s umístěním svislých dopravních značek
a dopravních zařízení, které byly uvedeny v Návrhu opatření obecné povahy ze dne 23.04.2020, č.j. MUZN
43149/2020, žádá ještě i o umístění další svislé dopravní značky a také o odstranění stávajících svislých
dopravních značek, které jsou umístěním nových svislých dopravních značek nadbytečné. K upřesněné situaci
dopravního značení bylo vydáno písemné stanovisko Policie České republiky (č.j. KRPB-71395/ČJ-2020061306, ze dne 20.05.2020). Tato upřesnění žadatele správní orgán následně doplnil do výroku tohoto
stanovení.
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 § 174 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 místní úpravy provozu formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173
odst. 2 správního řádu).

otisk
úředního
razítka

Bc. Ivana ZÍTKOVÁ v. r.
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy

Oprávněná úřední osoba: Ing. Eva Zavadilová

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského
úřadu Znojmo a Obecního úřadu Bítov a Vysočany a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy.

Příloha: situace 1 x A4
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Doručí se
Žadatel
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7
sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2
Dotčené osoby
 V souladu s ust. § 173 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 úřední desce Městského úřadu Znojmo
a Obecního úřadu Bítov a Vysočany a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Patnáctým dnem po dni vyvěšení na úřední desce nabývá opatření obecné povahy účinnosti na úřední
desce Městského úřadu Znojmo.
Dotčený orgán
 Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Znojmo, Dopravní inspektorát,
Pražská 59, 670 20 Znojmo
Dále se doručí
 Městský úřad Znojmo, odbor vnitřní správy
 Obecní úřad Bítov
 Obecní úřad Vysočany
- 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 .................................

Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.
Podpis ...................................

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

