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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

V Ý Z V A 

K PODÁNÍ PŘIPOMÍNEK NEBO NÁMITEK   

Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je 

příslušným ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu 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 č. 361/2000 Sb.“), na základě podnětu Obce Těšetice, 

IČO 00637629, Těšetice 62, 671 61  Prosiměřice (dále jen „navrhovatel“), podaného dne 16.03.2017, ve 

věci stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích na pozemku parc. č. 707/5 a 4142/1 v 

katastrálním území Těšetice u Znojma, z důvodu úpravy přednosti v jízdě na MK v obci Těšetice, podle 

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

v y z ý v á    

podle  § 172 odst. 1  části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“), 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 shora uvedené 

pozemní komunikaci, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením 

Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění na úřední 

desce MěÚ Znojmo. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu 

s ust. § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta k podání 

písemných odůvodněných námitek je stanovena v ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu.  

Pokud ve stanovené lhůtě neobdrží správní orgán písemné připomínky či námitky, bude mít za to, že 

dotčené osoby s návrhem OOP souhlasí. 

S návrhem se lze seznámit ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění na odboru dopravy Městského úřadu 

Znojmo, nám. Armády 1213/8, VI. NP, dveře č. 439, vždy v úřední dny (pondělí a středa od 8 do 16 h). 

 

 

 

 

 

 

Bc. Ivana  Z Í T K O V Á  v. r. 

vedoucí oddělení silničního hospodářství 

a silniční dopravy odboru dopravy 

 Oprávněná úřední osoba: Bc. Ivana ZÍTKOVÁ 

 

otisk úředního 
razítka 
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Tato výzva musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Znojmo a OÚ Těšetice a 

rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup. 

S vyznačením doby vyvěšení musí být zaslána zpět MěÚ Znojmo, odboru dopravy. 

 
 
 
 

 
Vyvěšeno dne .............................       Sejmuto dne ................................. 
 

 
 
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí výzvy. 

 
 
 
 
 
Podpis   ...................................    Razítko ......................................... 
 

 

 

Dotčené osoby 

 V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, tuto 

výzvu dotčeným osobám 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 současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým 

dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. 

 

Dále se doručí 

 Městský úřad Znojmo, odbor organizační 

 Obecní úřad Těšetice – IDDS 

se žádostí o bezodkladné vyvěšení výzvy na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový 

přístup po dobu nejméně 15 dnů a o její zpětné zaslání s potvrzením doby zveřejnění   
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