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OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O OMEZENÍ PŘÍSTUPU
NA VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNOU ÚČELOVOU KOMUNIKACI

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je
příslušným silničním správním úřadem dle ust. § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákona o PK“), oznamuje podle
§ 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní
řád“), zahájení správního řízení na návrh, který podalo:
Město Znojmo, zast. MěÚ Znojmo, odborem investic a správy nemovitostí, IČ: 00293881, Obroková
1/12, 669 22 Znojmo.
Návrh se týká žádosti podané dne 14. 5. 2013 ve věci omezení veřejného přístupu na veřejně
přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č 5877/1 a 5877/7 v k.ú. Znojmo-město, podle
ust. § 7 odst. 1 zákona o PK. Omezení spočívá v osazení dopravního značení B 1 (Zákaz vjezdu všech
vozidel) s dodatkovou tabulkou E 13 (text: Mimo vlastníků přilehlých pozemků), s umístěním na
začátku a konci účelové komunikace, dle přiložené situace, z důvodu zajištění vjezdu do areálu
společnosti DŘEVO-PRODUKT SV.
V souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu bylo předmětné správní řízení zahájeno
doručením žádosti Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy (dále jen „správní orgán“),
dne 14. 5. 2013.
Vzhledem k tomu, že má správní orgán všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, je
v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům tohoto správního řízení dána možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu ve

lhůtě pěti pracovních dnů ode dne doručení tohoto oznámení, doručením na Městský úřad Znojmo,
odbor dopravy. Po uplynutí stanovené lhůty nebude k dalším vyjádřením k podkladům rozhodnutí
resp. dalším návrhům přihlédnuto a bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci.
Tento způsob vedení správního řízení (stanovení lhůty vyjádření se k podkladům správního
rozhodnutí) je v souladu se zásadou procesní ekonomie a rychlosti správního řízení podle
§ 6 správního řádu a v souladu s procesními právy účastníka správního řízení podle
§ 36 a souvisejících ustanovení správního řádu.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí v kanceláři Městského úřadu Znojmo,
odboru dopravy, nám. Armády 1213/8, III. poschodí, vždy v úřední dny, t.j. v pondělí a středu od
08.00 do 16.30 hodin.
Poučení
Účastníci jsou oprávněni:


dle ust. § 36 zák.č. 500/2004 Sb. navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do
vydání rozhodnutí, vyjádřit v řízení své stanovisko a před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k jeho
podkladům,



dle ust. § 33 zák.č. 500/2004 Sb. si v řízení zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastupování je třeba
prokázat písemnou plnou mocí nebo plnou mocí prohlášenou do protokolu, v téže věci může mít
pouze jednoho zmocněnce,



dle ust. § 38 zák.č. 500/2004 Sb. nahlížet do spisu, s kterým je spojeno právo činit výpisy a právo
na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části,



dle ust. § 52 zák.č. 500/2004 Sb. jsou účastníci povinni označit důkazy na podporu svých tvrzení,



dle ust. § 82 odst. 4 zák.č. 500/2004 Sb. k novým skutečnostem a návrhům na provedení nových
důkazů uvedeným v odvolání, nebo v průběhu odvolacího řízení se přihlédne jen tehdy, jde-li o
takové skutečnosti, nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník řízení,
že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn
spolu s odvoláním.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Dobšice a
rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup.
S vyznačením doby vyvěšení musí být zasláno zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. Patnáctým
dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

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

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží
Účastník stavebního řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona a podle § 27 odst. 1 správního
řádu:
Město Znojmo, zast. MěÚ Znojmo, odborem investic a správy nemovitostí, IČ: 00293881, Obroková
1/12, 669 22 Znojmo

oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou.
Dotčené správní úřady
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
Ostatní
Městský úřad Znojmo, odbor organizační, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
Obecní úřad Dobšice, Brněnská 70, 671 82 Dobšice

