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býl*hvá|.néhoýpu'V iou|'dus uí' 9 62 odí 2 !ákonaod|n.nln píďoŽubUdoupienolnésvil|é
pÍuhďaném
dopÉvíí
zn..kyum15|ěny
na čeNenob||.
s oupl!'
Truaá dopravniznač.ii heÍéje v lolpolu l př..hodnýňdópÉvnlm'í!čenlm'budepřelMoá po
u[ončeni.|GuÝ.d.nodo púvodnlho
3taýu
Při ...|iz..i pie.hodnéúp.avyplovozunr dórč.ný.hp...mn|.h komun|lacin.smi do]it ke
po!koz.nido'č.ný.h
zn.čiíěninébo
ooz.ňíhh lofr un l'.|'
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nutnoupii pÍováděnl
piénosné
dopEVnl!n.čkv
a hřh.nl: rÓmunlrádodní.něny
z důvrdÚŽajištěnl
be.p€ č noíi j]í]čílhóPÍovo.umůl. Měíský Úřad znoimo,odbor dopÍaw'
pllpádi.í.nov..ou pl.chodnouÚp.ďu plovoIuzmě.il
í.nNil da|lídopÍav.l!i.č.'L
PáVo Íl'|noví př..hodóouópí.vupÍdo.u Fd|.'oholo ía'ď.n|l
obji'd|o'na tál|ádě rytÓíd.|n.ho Í'Ihodnulí
!d.j3lhos||nitn|ho
Ťrávnihoúř.duv. vě.i pM|.ni
U,áviÍky.ho.a
uvédéré
'|nk. F.d|. u(, ! 2. !.ko.a č r]/r997 lb,, o poz.nn|.hkoňuni|G.ích'
v.
ptédpi'ů
zněníp.Ždějšl.h
ld.|.j.n ".á|ono po!.ňnl.h koňUíik*ílh1'v50(|.dus uí' í 24 r.kon. o
Fz.m.ích koíuni|Gcí.h tad.té| ó u:.viÍru . obji'dlu z.b.zp..i i: lvůj nák|'d odbomé o@.d€ni
.í.iťh k.munir.cth p.c|. 'oholo í.nov.ní á 'odpovidá za íý
dopfuni.h žn'č.k a ,a'iz.ni po ..|óu dobu lďáni or.v'.ry : objirdrY' I.míí pl..hodn. úpr.ry
pfure,U ldh 'áds.i od Ú:m hod' d.. 06, 03, 202l do 0]:30 hód' dn. ť9, 06 rorr) a Boba
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