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Aktuální nabídka platí do vyčerpání zásob, nejdéle však do 25. 4. 2021.

Miska pod
truhlík
Garden

Truhlík
Garden

Barva: terakota, hnědá
Velikost: 40 cm, 
50 cm, 60 cm

cena od

29,-
cena od

25,-
Truhlík
Fantazie

Samozavlažovací
Barva: hnědá, terakota, antracit
Velikost: 40, 60, 80 cm

cena od

139,-

cena od

79,-

Zahradní centra otevřena 
pro všechny zákazníky

5490,-
Gril ROYAL 
GRANDE 
XXL
Palivo: 
dřevěné uhlí/brikety 
Rozměry: 
154 x 46 x 110 cm
Grilovací plocha: 
73 x 41 cm
Teploměr | Boční poličky
Popelník 

6790,-
Sekačka 
benzínová 
RPM 5135

Pro plochy: do 1 000 m2

Výkon: 2,6 kW 
Pracovní záběr: 51 cm | Pojezd: ANO

Výška sečení: 25–75 mm
Sběrný koš: 65 l 

Motor: 4-takt OHV, 146 ccm

Barva: terakota, hnědá
Velikost: 40 cm, 50 cm, 60 cm

Substrát
Objem: 50 l
Univerzální
Cena za 1 l: 1,18
Cena: 59,-
Květinový
Cena za 1 l: 1,58
Cena: 79,-

cena od

59,-

Muškát
Pelargonium

Jednoduchý převislý
Cena: 79,-/10pack

159,-/6pack
Vzpřímený, plnokvětý
převislý
Cena: 119,-/10pack

159,-/6pack
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Za neuhrazenou pokutu, může v budoucnu 
hrozit i zadržení státní poznávací značky 

ePodání žádosti 
o řidičský průkaz na obzoru
	 Ministerstvo	dopravy	ve	spolupráci	
se	 státním	podnikem	CENDIS	 roze-
slalo	 v	 únoru	 letošního	 roku	 všem	
obcím	s	rozšířenou	působností	mate-
riál,	ve	kterém	informovalo	o	připra-
vovaných	 krocích,	 které	 mají	 velmi	
brzo	 v	 oblasti	 řidičských	 průkazů	
opět	 znovu	 zjednodušit	 komunikaci	
mezi	 občanem	 a	 úřady.	 Tentokrát	 se	
jedná	o	zavedení	možnosti	elektronic-
kého	podání	žádosti	o	výměnu	řidič-
ského	průkazu	v	případě,	že	se	blíží	
konec	 nebo	 již	 uplynula	 doba	 jeho	
platnosti.	Na	základě	posouzení	růz-
ných	 variant	 byla	 zvolena	 realiza-	
ce	elektronického	podání	s	využitím	
Portálu	občana.	Po	 ztotožnění	 a	při-
hlášení	 do	 Portálu	 občana	 zde	 bude		
v	případě	končící	platnosti	řidičského	
průkazu	občanovi	nabídnuta	možnost	
k	podání	elektronické	žá-
dosti	o	jeho	výměnu.	Tato	
žádost	bude	 již	předvypl-
něna	 daty	 z	 Centrálního	
registru	 řidičů	 či	 jiných	
registrů	 a	 na	 občanovi	
bude	 pouze	 její	 kontrola.	
Po	kontrole	bude	občano-
vi	předložena	k	odsouhla-
sení	 jeho	 nejnovější	 foto-
grafie	 stažená	 z	 registru	

řidičů,	občanských	průkazů	nebo	pa-	
sů.	Po	odsouhlasení	fotografie	a	veš-
kerých	 dalších	 údajů	 odešle	 občan	
žádost	 o	 výměnu	 řidičského	 průka-	
zu	 datovou	 schránkou	 na	 úřad	 obce		
s	rozšířenou	působností,	který	si	sám	
zvolí,	 kde	 se	 jeho	 žádost	 zpracuje		
a	kde	bude	mít	hotový	 řidičský	prů-
kaz	následně	připraven	k	vyzvednutí.	
Občané	 tak	 budou	 moci	 ušetřit	 mi-	
nimálně	 jednu	 návštěvu	 úřadu.	 Tyto	
novinky	 jsou	 připravovány	 v	 přímé	
návaznosti	na	již	v	minulosti	realizo-
vané	 kroky	 v	 oblasti	 digitalizace	
agend	řidičů,	které	např.	od	roku	2018	
umožnily	používání	digitalizovaných	
fotografií	a	rozvolnění	místní	přísluš-
nosti	úřadů	při	podávání	žádostí	o	ři-
dičský	průkaz.	 Text: odbor dopravy 

Městského úřadu Boskovice

	 Poslanecká	 sněmovna	 v	 současné	
době	projednává	vládní	návrhy	novel	
zákonů	 o	 Policii	 ČR	 a	 Celní	 správě	
ČR,	které	by	měly	od	1.	 ledna	2022	
dát	 těmto	 orgánům	 zcela	 novou	 pra-
vomoc	 při	 postihu	 neukázněných	 ři-
dičů.	Novinkou	by	měla	být	možnost	
Policie	ČR	či	Celní	správy	ČR	v	pří-
padech,	 kdy	 při	 kontrolní	 činnosti	
zjistí,	že	kontrolovaný	řidič	má	neuhra-
zenou	 pokutu	 za	 přestupek	 podle	 zá-	
kona	 o	 silničním	 provozu,	 zákona		
o	pozemních	komunikacích	nebo	zá-
kona	 o	 silniční	 dopravě,	 požadovat,	
aby	ji	na	místě	uhradil	a	pokud	by	to	
řidič	odmítl,	nařídit	mu	jízdu	na	nej-
bližší	vhodné	místo	a	zde	u	jím	říze-
ného	 vozidla	 zadržet	 tabulky	 státní	
poznávací	značky.	Policie	ČR	či	Cel-
ní	 správa	ČR	k	 tomuto	kroku	budou	
moct	přistoupit	dokonce	i	bez	ohledu	
na	to,	jestli	bude	řidič	současně	i	pro-
vozovatelem	 jím	 řízeného	 vozidla,	
nebo	je	bude	mít	např.	jen	zapůjčené.	

Pokud	by	jím	řidič	nebyl,	bude	muset	
Policie	 ČR	 nebo	 Celní	 správa	 ČR	
skutečného	provozovatele	vozidla	bez	
zbytečného	odkladu	o	zadržení	tabulek	
státní	 poznávací	 značky	 vyrozumět.	
Tabulky	 poté	 budou	 až	 do	 uhrazení		
pokuty	 u	 těchto	 orgánů	 k	 vyzvednutí.		
V	případě,	že	by	si	je	zde	nikdo	nevy-
zvedl	 ani	 po	 jednom	 roce	 od	 jejich	
zadržení,	předají	 je	Policie	ČR	nebo	
Celní	 správa	 ČR	 příslušnému	 obec-	
nímu	úřadu	obce	s	rozšířenou	působ-
ností.	 Dle	 názoru	 Ministerstva	 do-	
pravy	 se	 bude	 do	 budoucna	 jednat		
o	důležitý	nástroj	k	tomu,	aby	se	zvý-
šila	 účinnost	 sankcí	 za	 porušování	
pravidel	 silničního	 provozu.	 Nynější	
praxe	 je	 totiž	 taková,	 že	 v	 případě		
pokut,	které	nejsou	dobrovolně	uhra-	
zeny,	 dochází	 k	 jejich	 exekučnímu	
vymáhání,	 které	 se	 však	 zejména		
v	 případě	 osob	 s	 nízkým	 nebo	 žád-
ným	příjmem	zcela	míjí	účinkem.	

odbor dopravy Městského úřadu Boskovice


