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USNESENÍ
ZASTAVENÍ ŘÍZENÍ
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, na místní a veřejně
přístupné účelové komunikaci v územním obvodu Městského úřadu Znojmo, podle ust. § 124 odst. 6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen
„zákon o silničním provozu), r o z h o d l o žádosti právnické osoby: obce Čejkovice, IČO 00637378,
Čejkovice 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi (dále jen „žadatel“), podané dne 27.01.2021, ve věci stanovení
místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Čejkovice, na pozemku p.č. 25/1, 26/6 a 2027
v k.ú. Čejkovice u Znojma, z důvodu zamezení vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5t na nově opravené
místní komunikace, které nejsou konstrukčně stavěny na vyšší tonáž,
takto:

Řízení ve věci stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích v obci Čejkovice, na pozemku
p.č. 25/1, 26/6 a 2027 v k.ú. Čejkovice u Znojma, z důvodu zamezení vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5t
na nově opravené místní komunikace, které nejsou konstrukčně stavěny na vyšší tonáž, se v souladu
s ust. § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),
zastavuje.

Odůvodnění
Žadatel podal u zdejšího silničního správního úřadu žádost o stanovení místní úpravy provozu na
místních komunikacích v obci Čejkovice, na pozemku p.č. 25/1, 26/6 a 2027 v k.ú. Čejkovice u Znojma,
z důvodu zamezení vjezdu vozidel o hmotnosti nad 3,5t na nově opravené místní komunikace, které
nejsou konstrukčně stavěny na vyšší tonáž. Dnem podání žádosti tj. 27.01.2021 bylo zahájeno řízení
v uvedené věci.
Dne 29.01.2021 vydal správní orgán v dané věci Návrh opatření obecné povahy, který byl současně
s Výzvou k podání připomínek nebo námitek zveřejněn v termínu od 01.02.2021 do 08.03.2021 na
úřední desce Městského úřadu Znojmo a Obecního úřadu Čejkovice.
Dne 23.03.2021 obdržel správní orgán podání Obecního úřadu Čejkovice, ve kterém žadatel uvádí, že
bere svou žádost ze dne 27.01.2021 zpět.
Vzhledem k tomu, že vzal žadatel svou žádost ve výše uvedené věci zpět, Městský úřad Znojmo, odbor
dopravy, správní řízení ve věci shora uvedené dle ust. § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastavil.
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Poučení o odvolání
Proti tomuto usnesení se lze podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolat ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho
oznámení. 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. Podle ust. § 76 odst. 5 správního řádu odvolání proti usnesení nemá
odkladný účinek.

otisk úředního
razítka

Bc. Ivana Z Í T K O V Á, v.r.
vedoucí oddělení silničního hospodářství
a silniční dopravy odboru dopravy
Toto usnesení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Znojmo
a Obecního úřadu Čejkovice a rovněž způsobem, umožňujícím dálkový přístup. S vyznačením doby
vyvěšení musí být zasláno zpět Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy.
Doručí se
Navrhovatel
 obec Čejkovice, IDDS: 259a9wk
sídlo: Čejkovice č.p. 4, 671 78 Jiřice u Miroslavi obec Čejkovice,
Dotčené osoby
 V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, toto
usnesení 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 Obecního úřadu Čejkovice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce Městského úřadu Znojmo bude
písemnost považována za doručenou.
Dotčený orgán
 Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
Dále se doručí
 Městský úřad Znojmo, odbor vnitřní správy
 Obecní úřad Čejkovice
se žádostí o bezodkladné vyvěšení usnesení na své úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový
přístup po dobu nejméně 15 dnů a o jeho zpětné zaslání s potvrzením doby jeho vyvěšení
Vyvěšeno dne .............................

Sejmuto dne .................................

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

Razítko .........................................

