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ROZHODNUTÍ
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností výkonu státní
správy, který je věcně a místně příslušným správním orgánem I. stupně dle ust. § 10 a § 11 zák.č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a jako příslušný silniční správní úřad ve
věcech místních a veřejně přístupných účelových komunikací podle ust. § 40 odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o PK“), rozhodl v řízení na návrh,
který podalo Město Znojmo, zast. MěÚ Znojmo, odborem investic a správy nemovitostí, IČ: 00293881,
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo. (dále jen "žadatel"), dne 14. května 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.

takto:
I. Veřejný přístup na veřejně přístupnou účelovou komunikaci na pozemku p.č 5877/1 a 5877/7 v k.ú.
Znojmo-město, v rozsahu žádosti vlastníka předmětné komunikace, doložené grafickým návrhem dopravního
značení, se podle § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb.,

omezuje.
II. Omezení veřejného přístupu spočívá v osazení dvou kusů zákazových dopravních značek, z důvodu
zajištění vjezdu do areálu společnosti DŘEVO-PRODUKT SV.

III. Žadatel zajistí umístěním dodatkové tabulky na dopravním značení povolení vjezdu pro vlastníky
přilehlých pozemků.
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Odůvodnění:
Předmětné řízení bylo zahájeno na základě žádosti podané dne 14. května 2013 Městem Znojmo, zast. MěÚ
Znojmo, odborem investic a správy nemovitostí, IČ: 00293881, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo.
Okruh účastníků stanovil správní orgán dle § 27 správního řádu takto:
Žadatel – Město Znojmo, zast. MěÚ Znojmo, odborem investic a správy nemovitostí, IČ: 00293881, Obroková
1/12, 669 22 Znojmo.
Žadatel k žádosti doložil:
 grafický návrh dopravního značení odsouhlasený Policií ČR, krajského ředitelství policie Jmk, č.j. KRPB
99813/Čj-2013-061306 ze dne 24. dubna 2013,
 kopii výpisu z katastru nemovitostí.
Správní orgán svým opatřením ze dne 24. května 2013 oznámil v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu
účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení správního řízení ve věci shora uvedené.
Vzhledem k tomu, že správní orgán měl všechny podklady pro vydání rozhodnutí v předmětné věci, dal
v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům předmětného správního řízení možnost vyjádřit se
k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení správního řádu. Toto
oznámení bylo ode dne 28.5.2013 po dobu 15 dnů vyvěšeno na úřední desce.
K dnešnímu dni neobdržel správní orgán žádné nové důkazy ani návrhy.
Na základě prostudování všech podkladů posoudil správní úřad oprávněnost zájmu žadatele k omezení
veřejného přístupu na veřejně přístupné účelové komunikaci na pozemku p.č. 4408/116 a 4408/117 v k.ú.
Znojmo-město.
Omezení veřejného přístupu spočívá v osazení dvou kusů zákazových dopravních značek, z důvodu zajištění
vjezdu do areálu společnosti DŘEVO-PRODUKT SV. Povolení vjezdu pro vlastníky přilehlých pozemků bude
ošetřeno umístěním dodatkové tabulky na dopravním značení.
K omezení veřejného přístupu nemá připomínek ani Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,
dopravní inspektorát.
Na základě těchto skutečností správní orgán shledal, že omezení veřejného přístupu na předmětnou pozemní
komunikaci je nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů vlastníka účelové komunikace, kterým je zajištění
plynulého a bezpečného vjezdu do areálu společnosti DŘEVO-PRODUKT SV.
Omezením veřejného přístupu se zamezí využívání příjezdové cesty vozidly nákladních automobilů a kamionů
jako odstavné plochy pro parkování.
S ohledem na shora uvedené skutečnosti, rozhodl správní orgán tak, jak ve výrocích uvedeno.
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Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje
nejblíže nadřízený správní orgán, kterým je Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy. Odvolání se
podává u Městského úřadu Znojmo, odboru dopravy.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby
každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán
na náklady účastníka.

Digitálně podepsal
Pavel Liška
DN: C=CZ, O=Město
Znojmo [IČ
00293881],
OU=Město Znojmo,
OU=251, CN=Pavel Liška,
serialNumber=P153240,
title=vedoucí odboru
Důvod: Schvaluji
tento dokument
Umístění: Město Znojmo
Kontakt: 515216444
Datum: 17.06.2013 14:25:22

Ing. Pavel L I Š K A
vedoucí odboru dopravy

Toto rozhodnutí 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
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
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