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opATŘENí ogecNÉ povAHy
STANovENi tuisrxi Úpnnw pRovoZU NA poZEMNi KoMuNlKACl

Městský úřaci Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, ktený je příslušným ke
stanovení místni a přechodné úpravy provozu na silnici lt, a lll. třídy. na místní komunikaci a na veřejně
přistupné účelové komunikaci ve správním obvodu Městského úřadu Znojmo dle ust, § 124 odst. 6 zákona
č,3Ul2aOaSb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách něktených zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,zák.č. 361/2000 Sb."), postupem v souladu s ust. § 171 a násl. zákona
č 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zák.č. 500/2004 Sb."), na základě
žádosti podané dne 19. září 2016 právnickou osobou - Obec Kravsko, lC 00292982, Kravsko 12,671 51
Kravsko(dále jen,,žadatel"), rozhod l podleust. §77odst. 1písm. c)zák,č.361/2000Sb.

o stanovení mistní úpravy provozu

na místní komunikaciparc.č.5B111 v k.ú. Kravsko, zdůvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu na úzké
místní komunikaci snížením rychlosti a upozorněním na zvýšený pohyb dětí. Místní úprava provozu spočívá
v umístění dopravní značky lZ8a (Zóna s dopravním omezením) se symboly A 12 (Děti) a B 20a (Nelvyšši
dovolená rychlost - 30 krn/h), dále v umístění dopravní značky lZ 8b (Konec zóny s dopravním omezením)
se symboly A 12 (Děti) a B 20a (Nejvyšší dovolená rychlost - 30 km/h) a v umístění 4ks dopravniho
zařizení - zpomalovaci práh - v rozsahu dle situace, kterou zpracovala spol. Urbania_jih, s.r,o,, provozovna
Přimětická 70, 669 02 Znojmo, a která je přílohou opatřeni obecné povahy.

Podmínky pro provedení mistní úpravy provozu:
1. Dopravní značení bude provedeno odbornou firmou v základní velikosti, v souladu s vyhlaškou

ó.294l2a15 Sb,, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdéjších
předpisů a v souladu s příslušnými platnými normami a technickými podmínkami Tp s5 .,zásady pro
dopravní značení na pozemnich komunikacích".

2, Dopravní značení bude provedeno v terrninu do 30 dnů ode dne nabytí ričinnosti opatření obecné
povahy.

3, při realizaci místní úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčených pozemních
komunikací.

odůvodnění
Na základě podnětu žadatele, kteni správní orgán obdžel dne 19.09.2016, bylo podle ust. § 171 a násl.
zák.č.50al2004 Sb. zahájeno správní řízení ve věci vydání opatření obecné povahy, Návrh opatření obecné
byl na úřední desce Městského úřadu Znojmo a Obecního úřadu Kravsko vyvěšen v době od 20.10.2016 do
a7,11.2a16, Současně byly dotčené osoby v souladu s ust. § 172 odst, 4,5 zák.č.500/2004 Sb. 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. Jelikož dotčené
osoby ve §tanovené lhůtě připomínky a námitky nepodaly a žádosti o sianoveni místní úpravy provozu se
vyhovuje v plném rozsahu, opatření se neodůvodňuje (§ 68 odst" 4 a § 174 odst. 1 zák.č.50aE004 Sb.).

Z dŮvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Znojmo, odbor dopravy. stanovit další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.



Proii stanovení místní úpravy provozu
(§ 173 odst, 2 zák.č,5aaí2004 Sb.).
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Poučení
ťornrou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek

Bc.lvana ziTKoVÁ
vedoucí oddělení silničního hospodářství

a silniční dopravy odboru dopravy

Toto opatření musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Znojmo
a Obecníhg úřadu Kravsko a royněž způsobem, umožňujicím dálkový přístup. S vyznačením doby
vyvěŠenÍ musí být pisemnost zaslána zpět Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy.

Příloha: sjtuace ,lx A4

Doručí se
Žadatel: obec Kravsko, lČ 00292982, Kravsko 12,671 51 Kravsko - DS

Dotčene osobf
V souladu s tlst. § 172 odst. 1 zák,č, 50al2004 Sb, doručuje Měsiský úřad Znojmo, odbor dopi,avy, toto opatřeni obecné
Povahy dotČeným osobám veřejnou vyhláškou, Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ust. § 25
zák.Č, 50a/2004 Sb, tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Znojmo a Obecního úřadu Kravsko
a_souČasně bude zveřejněna zpŮsobem umožňujícím dálkový přistup. Patnáctrým dnem po vyvěšení na úřední desce
Městského úřadu Znojmo bude písemnost považována za doručenou,

DotčenÝ oroán:
Krajské ředitelstvi policie JmK - DS

Dále se doručí
Městský úřad Znojmo, odbor organizaění
obecní úřad kravsko
* se Žádostí o bezodkladné vyvěšení písemnosti na své úřední desce a způsobem umožňujícim dálkový přistup na dobu
nejméně 15 dnů a o jeji zpětné zasláni s potvrzenim doby zveřejnění,

Sejmuto cine

Podpis a razítko orgánu, ktený potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření,

Podpis Razitko
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