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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
návrh opatření obecné povahy
návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní
komunikaci lil. třídy, ulice Zlámanky, ulice Jateční, a veřejně přístupné účelové komunikací,
ulice Jateční, Brno
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Úřad městské části města Brna
Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
-2Eva Horáková

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 124 odst.
6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),
obdržel dne 07.07.2020, s doplněním dne 09.04.2021, od společnosti Brněnské komunikace a.s., IČO:
60733098, se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno-Štýříce, pod zn. BKOM/14975/2020, podání
ze dne 01.07.2020, ve věci návrhu místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní

komunikaci III. třídy, ulice Zlámanky, ulice Jateční, a veřejně přístupné účelové komunikaci, ulice
Jateční, Brno, statutárního města Brna, IČO: 44992785, se sídlem Dominikánské náměstí 196/1,
60201 Brno, formo výkresu číslo přílohy 07, s názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“, pod
názvem akce: „BRNO MČ LÍŠEŇ - UL. ONDRÁČKOVA, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, VELATICKÁ

KOMUNIKACE“, „D.2 UL. ZLÁMANKY A JATEČNÍ SO 104 KOMUNIKACE, SO 30.2 OVODNĚNÍ“,
„Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno“, „Zhotovitel:
Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec III - Jeřáb“,

„Zak. číslo 15UL01012“, „Datum

12/2017“, „Stupeň DSP/PDPS“, „Počet formátů 12xA4“, „Měřítko 1:200“.

MMB dne 18.04.2021 pod č.j.: MMB/0172238/2021/ZAV, spis. zn.: 5400/OD/MMB/0277410/2020/3,
ze dne 13.04.2021, zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona
o silničním provozu - Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje,
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Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno - město a Brno -

venkov, se sídlem

Kounicova 24, 611 32 Brno, návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích místní komunikaci III. třídy, ulice Zlámanky, ulice Jateční, a veřejně přístupné účelové komunikaci,

ulice Jateční, Brno, formou výkresu číslo přílohy 07 uvedeného v předchozím odstavci tohoto návrhu
opatření obecné povahy, k projednání ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.
Jmenovaný dotčený orgán tento návrh stanovení obdržel podle obsahu dokladu o doručení
provozovatele poštovních služeb dne 19.04.2021.
V obsahu tohoto podání MMB mimo jiné uvedl, že pokud se týká svislého dopravního značení 3 x IP

11c „Parkoviště (podélné stání)“ + dodatková tabulka E 9 „Druh vozidla - symbol č. 203 Osobní
automobil“, tak tímto dopravním značením MMB navrhuje organizovat statickou dopravu, aby řidiči

parkovali tyto vozidla ve směru jejich jízdy, a ne v protisměru
a dále aby parkoviště bylo určeno jen pro osobní vozidla a dále, že ve věci bylo vydáno jejich
stanovisko č.j. KRPB-102429-6/ČJ-2017-0600DI-VAC, ze dne 05.03.2018, pod názvem „Stanovisko
k akci: „Brno, MČ Líšeň, ul. Ondráčkova, Zlámanky, Jateční, Velatická komunikace“ a rozhodnutí
Úřadu městské části města Brna, Brno Líšeň, spis. zn.: STP/8255/2018/Kůs, č.j.: MCLISEN
osobních

vozidel

08255/2018/2000/Kůs, ze dne 20.9.2018, kterým bylo vydáno stavební povolení na stavbu: „Brno,
Líšeň, ul. Zlámanky, Jateční, Velatická - komunikace“.

MMB dne 12.05.2021 obdržel od jmenovaného dotčeného orgánu návrh stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích - místní komunikaci III. třídy, ulice Zlámanky, ulice Jateční,
a veřejně přístupné účelové komunikaci, ulice Jateční, Brno, formou předmětného výkresu číslo
přílohy 07 s vyznačeným odsouhlasením, s podpisem a otiskem razítka dotčeného orgánu - Policie
České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště
dopravního inženýrství Brno - město a Brno - venkov, pod č.j.: KRPB-66912-2/ČJ-2021-0600DI, ze
dne 28.04.2021, za podmínky, že při výjezdu z ulice Zlámanky na ulici Ondráčkova bude odstraněna
P 4.

Na základě vyjádření dotčeného orgánu č.j.: KRPB-66912-2/ČJ-2021-0600DI, ze dne 28.04.2021,

MMB dne 19.05.2021 obdržel od navrhovatele opravený návrh stanovení místní úpravy provozu na
komunikacích - místní komunikaci III. třídy, ulice Zlámanky, ulice Jateční,

pozemních

a veřejně přístupné účelové komunikaci, ulice Jateční, Brno, formou předmětného výkresu číslo
přílohy 07 s názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“, pod názvem akce: „BRNO MČ LÍŠEŇ UL. ONDRÁČKOVA, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, VELATICKÁ KOMUNIKACE“, „D.2 UL. ZLÁMANKY A
JATEČNÍ SO 104 KOMUNIKACE, SO 30.2 OVODNĚNÍ“, „Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno“, „Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17, 460 07

Liberec III - Jeřáb“, „Zak. číslo 15UL01012“, „Datum 12/2017“, „Stupeň DSP/PDPS“, „Počet formátů
12xA4“, „Měřítko 1:200“. Tato oprava návrhu stanovení spočívala ve splnění předmětné podmínky

souhlasného vyjádření dotčeného orgánu, tj. v odstranění nadbytečného dopravního značení P 4 „Dej
přednost v jízdě!“ tak, jak je uvedeno v příloze tohoto návrhu opatření obecné povahy.
Předmětný návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích se přímo dotýká
zájmů vlastníků nemovitosti a provozoven sídlících na ulici Zlámanky a ulici Jateční, a jejich
návštěvníků, rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnosti odchylné od obecné úpravy
provozu na pozemních komunikacích, přičemž se opírá o požadavek zvýšení bezpečnosti a plynulosti

provozu na pozemních komunikacích. V souvislosti se stanovením změny organizace dopravy na
pozemních komunikacích - místní komunikaci III. třídy, ulice Zlámanky, ulice Jateční, a veřejně
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přístupné účelové komunikací, ulice Jateční, Brno, a související změny místní úpravy provozu na
předmětných pozemních komunikacích, dojde zejména k utvoření obytné zóny, k označení stavební
úpravy parkoviště určeného jen pro osobní vozidla, k označení a vyznačení vyhrazeného parkoviště
pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
a k vyznačení parkoviště, vše v rámci stavby pod názvem akce „BRNO MČ LÍŠEŇ - UL.
ONDRÁČKOVA, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, VELATICKÁ KOMUNIKACE“, „D.2 UL. ZLÁMANKY A
JATEČNÍ SO 104 KOMUNIKACE, SO 30.2 OVODNĚNÍ“, v rozsahu uvedeném v příloze tohoto návrhu

opatření obecné povahy. Jedná se zejména o dopravní značení 1 x IZ 5a „Obytná zóna“, 1 x IZ 5b
„Konec obytné zóny“, 3 x IP 11c „Parkoviště (podélné stání)“ + dodatková tabulka E 9 „Druh vozidla symbol č. 203 Osobní automobil“, 1 x IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ + dodatková tabulka E 13 „text
a symbol: pořadové číslo 1., RZ vozidla BV3981 a č. 225 Osoba na invalidním vozíku“ + dodatková
tabulka E 13 „text a symbol: pořadové číslo 2. a č. 225 Osoba na invalidním vozíku“, V 10f „Vyhrazené
parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou
s pořadovým číslem 1.“, V 10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou
nebo osobu těžce pohybově postiženou s pořadovým číslem 2.“, V 12a „Žluté klikaté čáry“ k zajištění
manipulačního prostoru mezi V 10f s pořadovými čísly 1. a 2. a V 10b „Stání kolmé“. Dále v souvislosti
s tím se jedná o odstranění dopravního značení 1 x P 4 „Dej přednost v jízdě!“ a 1 x IP 12 „Vyhrazené

parkoviště“ + dodatková tabulka E 13 „text a symbol: RZ vozidla BV3981 a č. 225 Osoba na invalidním
vozíku“. Toto řešení přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních
komunikacích v dané lokalitě.
Předmětný návrh stanovení byl navržen podle zásad pro místní úpravu provozu na pozemních
komunikacích uvedených v zákoně o silničním provozu, jeho prováděcí vyhlášce č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.,
v příslušných českých technických normách ČSN a technických podmínkách Ministerstva dopravy.

Tento návrh stanovení splňuje kritérium, podle kterého musí dopravní značky tvořit ucelený systém
podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o silničním provozu a současně kritérium, podle kterého se
smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem podle ustanovení
§ 78 odst. 2 zákona o silničním provozu. Způsob organizace dopravy a místní úpravy provozu na
předmětných pozemních komunikacích plně reflektuje důležitý veřejný zájem z hlediska bezpečnosti

a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v dané oblasti.

Realizace tohoto návrhu opatření obecné povahy bude podmíněna nabytím právní moci příslušného
povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve
znění pozdějších předpisů, ve věci užívání stavby pod názvem akce „BRNO MČ LÍŠEŇ - UL.
ONDRÁČKOVA, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, VELATICKÁ KOMUNIKACE“, „D.2 UL. ZLÁMANKY
A JATEČNÍ SO 104 KOMUNIKACE, SO 30.2 OVODNĚNÍ“, jak je uvedeno ve výkresu v příloze tohoto

návrhu opatření obecné povahy.
Realizace dopravního značení 1 x IP 12 „Vyhrazené parkoviště“ + dodatková tabulka E 13 „text
a symbol: pořadové číslo 1., RZ vozidla BV3981 a č. 225 Osoba na invalidním vozíku“ bude
podmíněna uzavřením příslušné smlouvy podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, mezi dotčenými stranami.
Osoba zodpovědná za odborné provedení návrhu opatření obecné povahy bude společnost Brněnské
komunikace a.s., IČO: 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno-Štýřice.
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MMB v dané věci postupuje podle příslušných ustanovení § 77 zákona o silničním provozu ve spojení
s ustanoveními § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „správní řád“), a podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí

pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.

Z ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu vyplývá, že k návrhu stanovení místní úpravy provozu na
pozemních komunikacích - místní komunikaci III. třídy, ulice Zlámanky, ulice Jateční, a veřejně
přístupné účelové komunikaci, ulice Jateční, Brno, může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být tímto opatřením obecné povahy dotčeny, uplatnit u Magistrátu města Brna, odboru

dopravy, písemné připomínky. Z ustanovení §172 odst. 5 správního řádu plyne, že protinávrhu
stanovení místní úpravy provozu na výše jmenovaných pozemních komunikacích, mohou podat
vlastníci nemovitostí, jejíchž práva, povinností nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva,
mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby,

jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, písemné odůvodněné
námitky k Magistrátu města Brna, odboru dopravy, ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.
MMB podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu
vyzývá

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - místní

komunikaci III. třídy, ulice Zlámanky, ulice Jateční, a veřejně přístupné účelové komunikaci, ulice
Jateční, Brno, v příloze tohoto návrhu opatření obecné povahy, podávaly písemné připomínky nebo

písemné odůvodněné námitky Magistrátu města Brna, odboru dopravy, ve lhůtě do 30 dnů od jeho
zveřejnění.
Příloha: - výkres číslo přílohy 07, s názvem „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“, pod názvem akce:
„BRNO MČ LÍŠEŇ - UL, ONDRÁČKOVA, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, VELATICKÁ KOMUNIKACE“, „D.2

UL. ZLÁMANKY A JATEČNÍ SO 104 KOMUNIKACE, SO 30.2 OVODNĚNÍ“, „Investor: STATUTÁRNÍ

MĚSTO BRNO Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno“, „Zhotovitel: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova

505/17, 460 07 Liberec III - Jeřáb“, „Zak. číslo 15UL01012“, „Datum 12/2017“, „Stupeň DSP/PDPS“,
„Počet formátů 12xA4“, „Měřítko 1:200“

otisk úředního razítka

Ing. Miroslav Zavadil
vedoucí referátu místní úpravy provozu
na pozemních komunikacích
POČET listů:

03 (oboustranný tisk)

POČET PŘÍLOH:

01/12 listů
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OBDRŽÍ:
V souladu s ustanovením § 172 správního řádu doručuje Magistrát města Brna, odbor dopravy, toto oznámení dotčeným
osobám veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu s ustanovením § 25 správního řádu tak,
že se písemnost vyvěsí na úřední desce Magistrátu města Brna a dále na úřední desce Úřadu městské části města Brna BrnoLíšeň, jehož správního obvodu se týká a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 30 dnů.
Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.

- MMB (vyvěsit na úřední desku s umožněním dálkového přístupu, po dobu 30 dnů), e-spis
- Úřad městské částí města Brna Brno - Líšeň (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu, po dobu
30 dnů a o zpětné zaslání s potvrzením vyvěšení po uvedenou dobu), DS

NA VĚDOMÍ:
- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE BRNO, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště
dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, DS
- Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, Středisko realizace inženýrských staveb, DS
- Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, Středisko správy komunikací, DS
- statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, DS
- Úřad městské části města Brna Brno - Líšeň, silniční správní úřad-speciální stavební úřad, DS

- pro spis
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