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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy podle § 124 odst. 6

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) a podle § 171 a následně části šesté zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě žádosti
Úřadu městské části města Brna, Brno-Líšeň, Útvar tajemníka, Referát pozemních komunikací, Jírova 2, 628

00 Brno, o stanovení úpravy provozu na místní komunikaci a po předchozím projednání s Policií ČR, KŘP
JMK SPDI Brno (viz č.j.: KRPB-211710-1/ČJ-2019-0600DI, ze dne 24.09.2019) podle § 77 odst. 1 písm. c)
zákona o silničním provozu

stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci ul. Josefy Faimonové 4
spočívající v doplnění dodatkové tabulky (E13) s textem „2.1BV 0575 ói“ na stávající svislé dopravní značení
vyhrazené parkoviště (IP12) a v doplnění vodorovného dopravního značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo
přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (V 10f) s číslicí „2“ ve spodní
části. Stávající dodatková tabulka (E13) bude doplněna číslicí „1.“. Taktéž bude číslicí „1“ doplněno stávající

vodorovné dopravní značení vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo těžce

pohybově postiženou (V 10f).

Platnost tohoto stanovení je podmíněna vydáním rozhodnutí, kterým bylo pravomocně povoleno zvláštní
užívání komunikace.

Odůvodnění
Magistrát města Brna, Odbor dopravy stanoví místní úpravu provozu na místní komunikaci Josefy
Faimonové 4 na základě žádosti o stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci z důvodu zřízení
vyhrazeného parkování pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou.
Připomínky a námitky k návrhu opatření obecné povahy podle § 172 odst. 4 a 5 správního řádu nebyly
Magistrátu města Brna, Odboru dopravy, jako věcně a místně příslušnému správnímu orgánu ve stanovené
lhůtě doručeny.

Poučení
Proti opatření obecné povahy, podle § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.
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Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Ing. Jan Kaucký
vedoucí 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 města Brna /
Brno-Líšeň
Jírova 2,628 00 Brno
PŘÍLOHA:

Výkres č. 01.1, pod názvem: „Vyhrazené parkování pro zdravotně postiženého občana“, název akce:„Dopravní
značení ulice Josefy Faimonové 4 - MK“, datum: „září 2019“, č. zakázky „1017-2019“, zpracovaný společností
Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098

OBDRŽÍ:

Úřední deska MMB
ÚMČ Brno-Líšeň (se žádostí o vyvěšení na úřední desku na dobu nejméně 15 dnů) (DS)
Brněnské komunikace a.s., Středisko správy komunikací (DS)
PČR KŘP JMK, SPDI BM a BO (Č.j.: KRPB-211710-1/ČJ-2019-0600DI, ze dne 24.09.2019) (DS)
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UL. JOSEFY FAIMONOVE 4 - 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.

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

Odsouhlaseno dne:

Pod č.j.: KRPB-

LEGENDA:
-

/ČJ-20

-0600DI

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

DATUM

ZÁŘÍ 2019

NÁZEV AKCE:

FORMÁT

A4

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STUPEŇ

ULICE JOSEFY FAIMONOVÉ 4 - MK
NÁZEV VÝKRESU:

VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ,
PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA

MĚŘÍTKO

1:500

Č. ZAKÁZKY

1017-2019

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO VÝKRESU
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