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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v obci Vážany

Městský úřad Boskovice, odbor dopravy podle 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 o

provozu na pozemních komunikacích), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnicích II. a III. třídy, na místních komunikacích a na veřejně 

přístupných účelových komunikacích zahájil dne 12.5.2017 na základě žádosti Obce Vážany, Vážany 76, 680 01 

Boskovice, IČ: 00636681 (dále jen žadatel), podané v zastoupení na základě písemné plné moci společností 

DoZBos s.r.o., Otakara Kubína 17, 680 01 Boskovice, IČ: 29372381 řízení o návrhu opatření obecné povahy 

podle ustanovení § 171 a násl. části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen správní řád) a podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích ve věci stanovení místní úpravy provozu na silnici na místní komunikaci v obci Vážany.

Místní úprava na místní komunikaci v obci Vážany (vyúsťující ze silnice II/374 a vedoucí směrem k hřišti) bude 
spočívat v:
osazení 1 kusu svislého dopravního značení IZ 4a ,,Obec“ (vpravo za vyústěním ze silnice II/374) a 1 kusu 
svislého dopravního značení IZ 4b ,,Konec obce“ (v opačném směru-před zaústěním do silnice II/374)

Žádost byla doložena písemným vyjádřením dotčeného orgánu, kterým je dle ust. § 77 odst. 2 písm. b) Policie 

ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát, Bezručova 

31, 678 11 Blansko, č.j.KRPB-110813/ČJ-2016-060106-TES (dále jen PČR-DI Blansko) ze dne 26.4.2017, které je 

podkladem řízení. 

Odůvodnění:

Žadatel jako důvod uvádí potřebu doplnění již realizovaného pasportu komunikací v obci Vážany a tím také 

zajištění jasného a přehledného režimu v dané lokalitě.

Návrh stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené místní komunikaci v obci Vážany se přímo dotýká 

zájmů žadatele (tj. vlastníka uvedené místní komunikace) a také kteréhokoliv účastníka silničního provozu na  

dotčené místní komunikaci v obci Vážany.

V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 

v obci Vážany může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy 

přímo dotčeny, uplatnit u Městského úřadu Boskovice, odboru dopravy písemné připomínky. 

V souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu k návrhu stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci 

v obci Vážany mohou vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 

vlastnického práva mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu k 

Městskému úřadu Boskovice, odboru dopravy písemné odůvodněné námitky. 
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Městský úřad Boskovice,  odbor  dopravy   podle ust. § 172  odst. 1  správního  řádu

v y z ý v á   

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené místní komunikaci v obci 

Vážany podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu, 

odboru dopravy ve  lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.  

Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem stanovena v souladu s ust. § 174 odst. 1 správního 

řádu za podmínek definovaných v ust. § 39 správního řádu a lhůta k podání písemných odůvodněných námitek 

je stanovena v souladu s ust. § 172 odst. 5 správního řádu. 

                                                  

                                                                                                              Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil

                                                                                                                   vedoucího odboru dopravy                                                         

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí být 
vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Vážany a Městského úřadu Boskovice po dobu 30-ti dnů.

Vyvěšeno dne:……………………………              Sejmuto dne:………………………………
                  

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne …………………..

Doručí se:

Obec Vážany, Vážany 76, 680 01 Boskovice  (DS) – se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy 

na úřední desce Obecního úřadu Vážany na dobu nejméně 30-ti dnů a o zpětné zaslání potvrzeného 

vyvěšení po uvedenou dobu

Dotčené osoby:

V souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu doručuje Městský úřad Boskovice, odbor dopravy toto oznámení o 

návrhu opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude 

provedeno v souladu s ust. § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Obecního úřadu 

Vážany, Městského úřadu Boskovice a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění 

návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené místní komunikaci v obci Vážany.

Dotčený orgán:

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát 
Blansko, Bezručova 31, 678 11 Blansko (DS)
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