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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
Opravné 

oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na veřejně přístupné účelové komunikaci  
mezi silnicemi III/0433 a III/37428 v k.ú. Voděrady    

 
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), jako věcně, funkčně 
a místně 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 27.02.2023 na základě žádosti obce Krhov, Krhov 7, 
679 01 Skalice nad Svitavou, IČO 00636762 (dále jen „žadatel“)  řízení o návrhu opatření obecné 
povahy podle ust. § 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 o silničním provozu ve věci 
stanovení místní úpravy provozu (dále také „MÚP“) na veřejně přístupné účelové komunikaci (dále 
jen „VPÚK“) mezi silnicemi III/0433 a III/37428 v k.ú. Voděrady. 
 
V původním Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu ze dne 07.03.2023 ve věci vedené 
pod sp. zn.: SMBO 5000/2023 DOP, č. j.: DMBO 5003/2023/DOP byl z důvodu administrativní chyby 
nepřesně vymezen návrh stanovení místní úpravy provozu.  
 
Správné vymezení návrhu stanovení místní úpravy provozu je: 
 na VPÚK mezi silnicemi III/0433 a III/37428 v k.ú. Voděrady (z obou směrů – viz příloha), je 

navržena instalace stálé svislé 2 x zákazové dopravní značky B 4 „Zákaz vjezdu nákladních 
automobilů“ s údajem 12 t, 

 
K žádosti o stanovení výše uvedené MÚP na VPÚK mezi silnicemi III/0433 a III/37428 
v k.ú. Voděrady (z obou směrů) se v souladu s § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním 
provozu písemně vyjádřil dotčený orgán, kterým je v tomto případě Policie ČR, Krajské 
ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, Dopravní inspektorát Blansko, 
Bezručova 31, 678 11 Blansko, a to pod č.j. KRPB-252375-2/ČJ-2022-060106, ze dne 15.12.2022.  
 
 
 



sp. zn.: SMBO 5000/2023 DOP 
č. j.:      DMBO 7208/2023/DOP 

- 2 - 

 

Odůvodnění 
Žadatel jako důvod k návrhu výše uvedené MÚP na VPÚK mezi silnicemi III/0433 a III/37428 
v k.ú. Voděrady (z obou směrů – viz příloha), uvedl nerespektování stálé informativní dopravní značky 
IS 9c „Návěst před křižovatkou s omezením“, která je umístěna na silnici III/0433 u čerpací stanice 
ve směru na Krhov a dále závěr mimořádné kontrolní prohlídky mostu přes potok Úmoří na dotčené 
VPÚK, provedené panem Ing. Janem Matějíčkem, dne 19.01.2023, kde je uvedena maximální 
hmotnost vozidel projíždějících přes kontrolovaný most na VPÚK mezi silnicemi III/0433 a III/37428 – 
12 t (výhradní hmotnost 20 t).     
 
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu stanovení MÚP na VPÚK mezi silnicemi 
III/0433 a III/37428 v k.ú. Voděrady 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 MÚP na VPÚK mezi silnicemi III/0433 
a III/37428 v k.ú. Voděrady, 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.  
 

Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu 
 

v y z ý v á  
dotčené osoby, aby k návrhu MÚP na VPÚK mezi silnicemi III/0433 a III/37428 v k.ú. Voděrady, 
podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému úřadu 
Boskovice, 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 v. r. 
vedoucí Odboru dopravy 
(opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem)    
  

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí 
být vyvěšeny na úřední desce Městského úřadu Boskovice a Obecního úřadu Krhov po dobu 30 dnů.  
 
Vyvěšeno dne:……………………………     Sejmuto dne:……………………………… 
                   
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………….….. 

otisk 
úředního 
razítka 
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Příloha: návrh MÚP 
 
Doručí se:  

 Obec Krhov, Krhov 7, 679 01 Skalice nad Svitavou (DS) - se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy 
na jeho úřední desce po dobu nejméně 15 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 obce Krhov a současně bude 
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována 
za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu stanovení MÚP na VPÚK mezi silnicemi III/0433 a III/37428 
v k.ú. Voděrady. 

 
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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