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OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY  

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 
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 veřejně přístupných 
účelových komunikacích, po písemném vyjádření dotčeného orgánu, tj. v tomto případě Policie ČR, 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko, dopravní inspektorát Blansko, 
Bezručova 31, 678 11 Blansko (dále jen „DI Blansko“), opatřením obecné povahy dle § 171 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a  § 77 odst. 1, písm. 
c) a odst. 5, zákona o silničním provozu 
 

stanovuje přechodnou úpravu provozu na silnicích III/3744,  III/37413 a III/37414  
 
takto:  
Na silnicích III/3744 (Letovice – Vanovice – Šebetov – Benešov) v k.ú. Vanovice a v k.ú. Šebetov, 
III/37413 (Sudice – Vážany) a III/37414 (Boskovice – Sudice – Drválovice) – bude realizovaná přechodná 
úprava provozu dle návrhu dopravního značení (viz příloha), který byl projednán s DI Blansko a je 
nedílnou součástí tohoto stanovení. 
 
Podmínky pro provedení stanovené přechodné úpravy provozu na výše uvedených silnicích III/3744, 
III/37413 a III/37414 v k.ú. Sudice, Vanovice a Šebetov: 
 
1. Provedení přechodné úpravy provozu na výše uvedené pozemních komunikacích musí být 

v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Dopravní značky a dopravní 
zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat platným právním 
předpisům, tj. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a TP 66 „Zásady 
pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. 

 
2. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být základní velikosti a musí být provedeny jako 

retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) 
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musí být schváleného typu. V souladu s § 62 zákona o silničním provozu budou přenosné 
svislé dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku. Stálé dopravní značky 
v rozporu s přechodnou úpravou provozu budou překryty a po ukončení akce budou uvedeny 
do původního stavu. 

 
3. Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny na sloupcích stávajících svislých dopravních 

značek s výjimkou dopravních značek IS 11b, IS 11c a IS 11d (vyznačení objízdné trasy). 
 
4. Dopravní značky a dopravní zařízení musí být použity jen na dobu nezbytně nutnou, v souladu 

s § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu. 
 

5. Při umístění dopravních značek a dopravních zařízení musí být zajištěny rozhledy do křižovatek, 
ze sjezdů a z připojení účelových komunikací.   

 
6. Dopravní značení bude provedeno v souladu s vyjádřením DI Blansko ze dne 24.08.2021, č.j. KRPB-

152574-2/ČJ-2021-060106  
 
7. Za provedení a udržování výše uvedené přechodné úpravy provozu odpovídá: AGROSPOL, agrární 

družstvo, 679 34 Knínice 106, IČO 49447564 – odpovědná osoba: Ing. Libor Dvořák, 
tel.: 731 616 316. 

 
8. Termín realizace výše uvedené přechodné úpravy provozu na silnicích III/3744, III/37413 

a III/37414 v k.ú. Sudice, Vanovice a Šebetov: po nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy, 
dle povětrnostních podmínek cca 4 x 5 dnů v období do 31.12.2021.     

 
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy a DI Blansko si vyhrazují právo změnit nebo doplnit dopravní 
značení, pokud to bude vyžadovat veřejný zájem nebo bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 
komunikacích.   
 
                                             
O d ů v o d n ě n í 
Na základě žádosti AGROSPOL, agrární družstvo, 679 34 Knínice 106, IČO 49447564 (dále jen „žadatel“), 
o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/3744, III/37413 a III/37414 v k.ú. Sudice, 
Vanovice a Šebetov, bylo dne  13.10.2021 zahájeno řízení podle § 171 správního řádu a dle § 77 odst. 
5 zákona o silničním provozu, kterým se vydává závazné opatření obecné povahy. 
Žadatel jako důvod ke stanovení požadované přechodné úpravy provozu na dotčených silnicích 
III/3744, III/37413 a III/37414 v k.ú. Sudice, Vanovice a Šebetov uvádí zajištění bezpečnosti silničního 
provozu během záboru silnic nákladními automobily při nakládce cukrové řepy z polí sousedících 
s uvedenými silnicemi.  
 
Dotčeným orgánem je v tomto řízení v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu 
Policie ČR. Proto se v  souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu k návrhu písemně 
vyjádřil příslušný orgán PČR - DI Blansko pod č.j. KRPB-152574-2/ČJ-2021-060106 dne 24.08.2021. 
 
Městský úřad Boskovice, Odbor dopravy vydal stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích 
III/3744, III/37413 a III/37414 v k.ú. Sudice, Vanovice a Šebetov dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona 
o silničním provozu, po písemném vyjádření příslušného orgánu PČR jako opatření obecné povahy, 
postupem dle § 171 správního řádu a dle § 77 odst. 5, zákona o silničním provozu. 
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Podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy ve věci stanovení 
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné 
vyhlášky. Proti tomuto stanovení nelze v souladu s dikcí § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný 
prostředek. 
                                              
 
         
 
 
 
Mgr. et Mgr. Roman Dokoupil v. r. 
vedoucí odboru dopravy 
(opatřeno kvalifikovaným elektronickým podpisem) 
                             
                                                            
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Boskovice, 
Obecního úřadu Vanovice, Obecního úřadu Šebetov a Obecního úřadu Sudice po dobu 15 dnů.  
 
 
Vyvěšeno dne: ………………………..                    Sejmuto dne:  …………………….………… 
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: ……………………………….. 
 
 
Příloha: 5 x situace PÚP 
 
Obdrží: 
 AGROSPOL, agrární družstvo, Knínice 106, 679 34 Knínice (DS) 
 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Blansko, Komenského 2, 6780 1 Blansko (DS) 
 Obec Vanovice, Vanovice 132, 679 36 Vanovice (DS) - se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na její 

úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 
 Obec Šebetov, Šebetov 108, 679 35 Šebetov (DS) - se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na jeho 

úřední desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 
 Obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Boskovice (DS) - se žádostí o bezodkladné vyvěšení opatření obecné povahy na její úřední 

desce na dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného vyvěšení po uvedenou dobu 
 
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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