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OZNÁMENÍ
o zahájení řízení
Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je příslušným
silničním správním úřadem dle ust. § 40 odst. 4 písm. a) zák.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č. 13/1997 Sb.“), oznamuje podle ust. § 47 odst. 1 zák.č.
500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák.č. 500/2004 Sb.“) zahájení
správního řízení ve věci návrhu právnické osoby: GEOSAN GROUP a.s., IČ 25671464, U Nemocnice 430,
280 02 Kolín III, zastoupené právnickou osobou: GEFAB CS, spol. s r.o., IČ 41602901, Švédská 5, 620 00
Brno, který se týká žádosti ve věci povolení uzavírky silnice II/408 v km 60,232 – 62,739 staničení silnice
(v úseku od křižovatky silnice I/38 a II/408 po křižovatku silnice II/408 a III/408 28 vedoucí do obce
Bezkov), z důvodu opravy povrchu této komunikace, v rámci akce „II/408 Vranov nad Dyjí – Znojmo,
extravilán“, v termínu od 16. 7. do 31. 8. 2015.
Objízdná trasa pro nákladní vozidla mimo vozidla stavby, BUS a IZS bude vedena obousměrně od
křižovatky silnice I/38 a II/408 (tzv. kasárenská křižovatka) dále po silnici I/38 přes obec Kasárna
a Olbramkostel až ke křižovatce této silnice se silnicí II/398 v obci Vranovská Ves, dále po silnici II/398,
přes obec Šumná, až ke křižovatce této silnice se silnicí II/408 v obci Lesná a dále po silnici II/408, přes
obec Vracovice a Milíčovice, až do obce Citonice, kde objízdná trasa končí.
Objízdná trasa pro osobní vozidla do 3,5 t bude vedena obousměrně od křižovatky silnice I/38 a II/408
(tzv. kasárenská křižovatka) dále po silnici I/38 přes obec Kasárna až ke křižovatce této silnice se silnicí
III/408 26, dále po silnici III/408 26, přes obec Žerůtky, až ke křižovatce této silnice se silnicí II/408 v obci
Milíčovice a dále po silnici II/408 až do obce Citonice, kde objízdná trasa končí.
V souladu s ust. § 44 odst. 1 zák.č. 500/2004 Sb. předmětné správní řízení bylo zahájeno doručením žádosti
Městskému úřadu Znojmo, odboru dopravy, dne 9. 6. 2015, která byla ze strany žadatele doplněna dne
22. 6. 2015.
Vzhledem k tomu, že Městský úřad Znojmo, odbor dopravy, má všechny podklady pro vydání rozhodnutí
v předmětné věci, je v souladu s ust. § 36 odst. 3 zák.č. 500/2004 Sb. účastníkům tohoto správního řízení
dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a činit další návrhy podle ust. § 36 a souvisejících
ustanovení zák.č. 500/2004 Sb. ve lhůtě pěti 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.
V rámci řízení jsou účastníci 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
-
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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.

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 ust. § 6 zák.č. 500/2004 Sb.
a v souladu s procesními právy účastníka správního řízení podle ust. § 36 a souvisejících ustanovení zák.č.
500/2004 Sb.
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Obdrží účastníci řízení:
žadatel: GEOSAN GROUP a.s., IČ 25671464, U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
v zast.: GEFAB CS, spol. s r.o., IČ 41602901, Švédská 5, 620 00 Brno – DS
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. – DS
Ředitelství silnic a dálnic ČR, závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno – DS
Město Znojmo, zastoupené Městským úřadem Znojmo, odborem investic a technických služeb
Obec Citonice – DS
Obec Milíčovice – DS
Obec Vracovice – DS
Obec Lesná – DS
Obec Šumná – DS
Obec Vranovská Ves – DS
Městys Olbramkostel – DS
Obec Žerůtky – DS
Na vědomí:
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje – DS
KORDIS JMK, a.s. – DS

