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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

stanovení změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6 a § 77 odst. 1

písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), zahájil na základě žádosti Úřadu městské
části města Brna, Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací, Jírova 2, 628 00 Brno řízení

o návrhu opatření obecné povahy podle § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád) a podle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu ve věci stanovení změny místní
úpravy provozu na místní komunikaci ul. Josefy Faimonové 30. Změna místní úpravy spočívá v umístění
svislého dopravního značení vyhrazené parkoviště (IP 12) vč. dodatkové tabulky (E 13) s uvedením registrační
značky vozidla 3B1 2944 ói, a vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující

osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f).
K návrhu byla přiložena situace s návrhem umístění dopravního značení projednaná Policií ČR KŘP JMK
SPDI Brno, č.j.: KRPB-59695-1/ČJ-2019-0600DI, ze dne 12.03.2019, souhlas vlastníka předmětné pozemní
komunikace, jež jsou podkladem tohoto řízení.

Odůvodnění
Návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Josefy Faimonové 30 se zveřejňuje
na základě žádosti o povolení zřízení vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce
pohybově postiženou.
Návrh stanovení předmětné změny místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů
podatele, dále vlastníků nemovitostí, rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnosti odchylné
od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
V souvislosti se stanovením změny organizace dopravy na místní komunikaci a související změny místní
úpravy provozu na předmětné komunikaci, dojde k instalaci příslušného dopravního značení na této
komunikaci.

V souladu s§ 172 odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení změny místní úpravy provozu
na místní komunikaci ul. Josefy Faimonové kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto
opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u Magistrátu města Brna, Odboru dopravy písemné
připomínky a v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu mohou k návrhu stanovení změny místní úpravy
provozu na místní komunikaci ul. Josefy Faimonové vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva, mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat
proti návrhu k Magistrátu města Brna, Odboru dopravy písemné odůvodněné námitky.
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Magistrát města Brna, Odbor dopravy podle § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení změny místní úpravy provozu v ul. Josefy Faimonové 30 podávaly
písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky doručením Magistrátu města Brna, Odboru dopravy
ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho zveřejnění. Lhůta k podání písemných připomínek je správním orgánem
stanovena v souladu s § 174 odst. 1 správního řádu za podmínek definovaných v § 39 správního řádu a lhůta
k podání písemných odůvodněných námitek je stanovena v souladu s § 172 odst. 5 správního řádu.

Poučení
Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek musí být
vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Brna a Úřadu městské části Brno-Líšeň, po dobu 30 dnů.
V souladu s § 172 správního řádu doručuje Magistrát města Brna, Odbor dopravy toto oznámení o návrhu
opatření obecné povahy dotčeným osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude
provedeno v souladu s § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Magistrátu města
Brna a na úřední desce ÚMČ Brno-Líšeň a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem
zveřejnění návrhu stanovení změny místní úpravy provozu.

Bc. Eva Pelčáková, DiS.
referent oddělení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích

Sejmuto dne:..............

Vyvěšeno dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:

Eva Horáková

Úřad městské části
Brno-Líšeň
PŘÍLOHA;

situace dopravního značení
OBDRŽÍ:

Úřední deska MMB
ÚMČ Brno-Líšeň (se žádostí o vyvěšení na úřední desku na dobu nejméně 30 dnů) (DS)
Brněnské komunikace a.s., Správní středisko (DS)
PČR KŘP JMK, SPDI BM a BO (Č.j.: KRPB-59695-1/ČJ-2019-0600DI, ze dne 12.03.2019) (DS)
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UL. JOSEFY FAIMONOVE 30 - MK

Pozn.: - DZ bude realizováno podle TP 65 a TP 133
- BKOM souhlasí za vlastníka komunikace s vydáním rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání silnice nebo místní komunikace
pro zřizování vyhrazeného parkovacího stání na dobu jednoho
roku, nejdéle však do zavedení oblasti placeného stání, v souladu
s příslušným nařízením statutárního města Brna, kterým se vymezují
místní komunikace nebo jejich úseky, jež lze užít ke stání vozidel jen
po zaplacení ceny.
- p. Jaroslav Komenda

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO

Odsouhlaseno dne:
Pod č.j.: KRPB-

-

/ČJ-20

-0600DI

Dle §25 zákona č. 13/1997 Sb.
§77 zákona č. 361/2000 Sb.

LEGENDA:
DOPRAVNÍ ZNAČENÍ STÁVAJÍCÍ

B 1
Instalovat

O

Podpis:

/

_VJa_ _

A "

Instalovat

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NAVRHOVANÉ

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ RUŠENÉ

VEDOUCÍ ÚDI

ING. A. HAVLÍČEK

GENER. PROJEKTANT
Z. MAREČKOVÁ /

VYPRACOVAL

Z. MAREČKOVÁ /

KONTROLOVAL

ING^i. PERNICA

y?¿y&fy

/

y

II Brněnské
lít komunikace
ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

DATUM

ÚNOR 2019

NÁZEV AKCE:

FORMÁT

A4

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STUPEŇ

OBJEDř4ATEL DOK UMENTACE:

STÁT UTÁRNÍ MĚSTO BRNO

ULICE JOSEFY FAIMONOVÉ 30 - MK
NÁZEV VÝKRESU:

VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA

MĚŘÍTKO

1:500
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