
Městský úřad Boskovice 
Odbor dopravy 

náměstí 9. května 954/2, 680 01 Boskovice 
 

 
MěÚ Boskovice  IČO: 00279978    ID datové schránky: qmkbq7h 
náměstí 9. května 954/2 DIČ: CZ00279978    E-mail: epodatelna@boskovice.cz 
680 11 Boskovice  Číslo účtu: 19-0000126631, kód banky: 0100 tel: +420 516 488 600   
(Budova 2)   www.boskovice.cz    fax: 516 488 710 

Datovou schránkou, 
dodejkou 
 

dle rozdělovníku 

Sp. zn.: 
Č. j.: 
Vyřizuje: 
Telefon: 
Fax: 
E-mail: 
Datum:   

SMBO 290/2023 DOP 
DMBO 764/2023/DOP 
Ing. Jiří Šumbera 

516 488 782 
516 488 710 
jiri.sumbera@boskovice.cz 
10.01.2023 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

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

 
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 12.12.2022, na základě žádosti obce Sudice, Sudice 
164, 680 01 Sudice, IČO 00841820 (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 jen „MÚP) na místní komunikaci (dále jen „MK“) v obci Sudice. 
 

Na MK, v blízkosti hrany MK, na pozemku parc. č. 9/1 v k.ú. Sudice u č.p. 31, 32 a 33 v obci Sudice, 
je navržena následující MÚP: 
 
– 1 x stálá zákazová dopravní značka B 28 „Zákaz zastavení“ včetně dodatkové tabulky E 8a „Začátek 

úseku“,  
– 1 x stálá zákazová dopravní značka B 28 „Zákaz zastavení“ včetně dodatkové tabulky E 8c „Konec 

úseku“,  
 

podle předloženého návrhu (viz příloha) . 
 

K žádosti o stanovení MÚP na výše uvedené MK v obci Sudice včetně grafické přílohy, 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-244889-2/ČJ-2022-060106, 
ze dne 05.12.2022. Uvedené vyjádření spolu s grafickou přílohou jsou podkladem tohoto řízení.  
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Odůvodnění 
Žadatel jako důvod požadované MÚP na MK v obci Sudice uvedl zamezení nepřetržitému parkování 
vozidel občanů, čímž je znemožněn přístup k vodárně, která je využívána k čerpání vody vozidly 
hasičského sboru v případě vzniku požáru a k čerpání vody pro komunální potřeby obce Sudice. 
Návrh stanovení MÚP na výše uvedené MK v obci Sudice, se přímo dotýká zájmů žadatele a také 
kteréhokoliv účastníka silničního provozu na uvedené komunikaci. 
V souladu s ust. § 172 odst. 4 správního řádu k návrhu stanovení MÚP na výše uvedené MK v obci 
Sudice 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 MÚP na výše uvedené MK v obci 
Sudice, 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 stanovení MÚP na MK v obci Sudice, 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 Sudice po dobu 30 dnů. 
 
 
 
Vyvěšeno dne:……………………………..              Sejmuto dne:………………………………             
 
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………..….. 
 
 
 
Příloha: 1x návrh MÚP  
 
 

Otisk 
úředního 

razítka 
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Rozdělovník 
 
Doručí se:  

 obec Sudice, Sudice 164, 680 01 Sudice (DS) – se žádostí o bezodkladné vyvěšení návrhu stanovení MÚP na MK v obci Sudice 
na jeho úřední desce po dobu nejméně 30 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 Sudice 
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 MK v obci Sudice. 

 
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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