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vÝzva
K PoDÁNí pŘlporvírurx NEBo NÁM|TEK

Městský úřad Znojmo, odbordopravy, jako obecníúřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným ke
stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici ll. a lll. třídy, na místní komunikaci a na veřejně
přístupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust. § 124 odst. 6 zákona
č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zák.č.361/2000 Sb,"), na základě podnětu právnické osoby - Obec Kravsko,
lC 00292982, Kravsko 12,67151 Kravsko (dále jen ,,žadatel") - podaného dne 19" září 2016, ve věci
stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci parc.č. 581/1 v k.ú. Kravsko, podle ust.

§ 77 odst. 1 písm c)zák.č. 361/2000 Sb,,
vyzývá

podle ust. § 172 odst. 1 části šesté zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen ,,zák.č, 500/2004 Sb,"), dotčené osoby, jejichž práv a právem chráněných zájmů se opatření
obecné povahy (dále jen ,,OOP") dotýká, aby k návrhu OOP - stanovení místní úpravy provozu na místní
komunikaci parc.č. 581/1 v k.ú. Kravsko, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky
doručením Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta
kpodání písemných připomínek je správním orgánem stanovena vsouladu s ust" § 174 odst. 1 zák,č.
50012004 Sb, za podmínek definovaných v ust, § 39 zák.č, 50012004 Sb, a lhůta k podání písemných
odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 zák,č,50012004 Sb.

S návrhem se lze seznámit ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění na odboru dopravy Městského úřadu
Znojmo, nám. Armády 1213lB,lll. poschodí, dveře č.43B, vždy v pondělía středu v době od 08:00 do 17:00.
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Tato výzva musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Znojmo
a Obecního úřadu Kravsko a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup. S vyznačením doby
vyvěšení musí být zaslána zpět Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy.
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