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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na silnici II/374 v k.ú. Vážany
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, místně
a funkčně 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 04.02.2020, na základě žádosti Správy a údržby
silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace, oblast Sever, Komenského 2, 678 01 Blansko,
IČO: 70932581 (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
na pozemní komunikaci v k.ú. Vážany.
Na silnici II/374 (Jevíčko – Boskovice – Blansko – Adamov – Brno), km staničení 13,050 – 13,950 v k.ú.
Vážany – je navržena níže uvedená místní úprava provozu podle předloženého návrhu dopravního
značení, který je nedílnou součástí stanovení:
– odstranění dvou kusů svislé dopravní značky B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s hodnotou
60 km/h v obou směrech,
– osazení dvou kusů svislé dopravní značky B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s hodnotou
70 km/h v obou směrech
– osazení dvou kusů svislé dopravní značky B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ s hodnotou
50 km/h v obou směrech,
– osazení dvou kusů svislé dopravní značky A 12a „Chodci“ spolu s dopravní značkou B 20a
„Nejvyšší dovolená rychlost“ na jednom sloupku a na retroreflexním žlutozeleném
fluorescenčním podkladu v obou směrech (dle předloženého grafického návrhu),
– vyznačení vodorovné dopravní značky V 4 „Vodící čára“ (dle předloženého grafického návrhu)
– vyznačení vodorovné dopravní značky V 4 „Vodící čára“ k oddělení zastávky autobusu
(dle předloženého grafického návrhu),
–
vyznačení vodorovné dopravní značky V 11a „Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ pro oba
směry (dle předloženého grafického návrhu).
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K žádosti o stanovení výše uvedené místní úpravy provozu na silnici II/374 v k.ú. Vážany,
se včetně grafického návrhu dopravního značení navrhované místní úpravy provozu, 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-2767172/ČJ-2019-060106, ze dne 22.01.2020. Uvedené vyjádření spolu se situací dopravního značení
navrhované místní úpravy provozu jsou podkladem tohoto řízení.
-

Odůvodnění
Žadatel jako důvod požadované místní úpravy provozu na II/374 (Jevíčko – Boskovice – Blansko –
Adamov – Brno), km staničení 13,050 – 13,950 v k.ú. Vážany, uvádí žádost obce Vážany o zklidnění
dopravy v uvedeném úseku frekventované silnice II/374 vzhledem k pohybu chodců v prostoru
autobusových zastávek a také z důvodu nepřehledného napojení silnice III/37413 ze směru od obce
Sudice, na uvedenou silnici II/374. Návrh místní úpravy provozu byl zpracován na základě závěru
z místního šetření zástupců Obce Vážany, Městského úřadu Boskovice, Odboru dopravy, Policie ČR,
dopravního inspektorátu Blansko a Správy a údržby silnic, příspěvkové organizace, Jihomoravského
kraje, konaného dne 22.02.2019.
Návrh stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené silnici II/374 v k.ú. Vážany, se přímo dotýká
zájmů žadatele a také kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedené pozemní komunikaci.
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše
uvedené silnici II/374 v k.ú. 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 výše
uvedené silnici II/374 v k.ú. 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.
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy podle ust. § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše uvedené silnici II/374 v k.ú.
Vážany, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Městskému
úřadu, Odboru dopravy, ve lhůtě do 30-ti 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.
otisk úředního razítka

Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil
vedoucí odboru dopravy
(opatřeno uznávaným elektronickým podpisem)
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Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo
námitek musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Boskovice a Obecního úřadu Vážany
po dobu 30-ti dnů.
Vyvěšeno dne:……………………………

Sejmuto dne:………………………………

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

Příloha: 1x návrh MÚP
Doručí se:
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Komenského 2, 678 11 Blansko (DS)
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 Městského úřadu Boskovice a Obecního úřadu
Vážany 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 předmětné silnici
II/374.
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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