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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ulice
Rotreklova, Brno (MČ Líšeň)
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Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

/O ,

Magistrát města Brna 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"), v souvislosti
se zřizováním vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově
postiženou na pozemní komunikaci ulice Rotreklova, na základě návrhu místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ulice R otreklova, Brno, formou výkresu číslo 01.2,
pod názvem: „VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA“ , název akce:
„DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE ROTREKLOVA 3 - MK“, datum: „ČERVENEC 2021“, měřítko 1:500,
č. zakázky 0376-2021, zpracovaný společností Brněnské komunikace a.s., se sídlem Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno, IČO: 60733098, s vyznačeným odsouhlasením, s podpisem a otiskem razítka
dotčeného orgánu - Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát
Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství (dále jen „Policie ČR, MŘP Brno, Dl BM, PDI“ pod čj.:
KRPB-142949-1/ČJ-2021-0602DI-SBL, ze dne 24.08.2021, podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c)
a odst. 5 zákona o silničním provozu

s ta n o v í
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ulice Rotreklova, Brno,
provedenou dopravním značením v rozsahu a umístění dle přiložené výkresové dokumentace, která je
nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
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Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci:
1.

Umístění a provedení předmětného dopravního značení bude realizováno v rozsahu podle
výkresu číslo 01.2, pod názvem: „VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉHO OBČANA“, název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE ROTREKLOVA 3 MK“, datum: „ČERVENEC 2021“, měřítko 1:500, č. zakázky 0376-2021, zpracovaného
společností Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, v příloze tohoto opatření obecné
povahy, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky
č. 294/2015Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění
vyhlášky č. 84/2016 Sb., včetně příslušných ČSN a Technických podmínek Ministerstva

2.

dopravy věci se týkajících.
Osoba zodpovědná za řádné provedení úpravy provozu je společnost Brněnské komunikace
a.s., IČO: 60733098, Správní středisko, se sídlem Renneská třída 787/1 a, 639 00 Brno.

Odůvodnění
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“),
v souvislosti se zřizováním vyhrazeného parkovacího stání pro osobu těžce postiženou nebo těžce
pohybově postiženou na místní komunikaci ulice Rotreklova, obdržel dne 24.8.2021 návrh místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ulice Rotreklova formou výkresu číslo
01.2, pod názvem: „VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉHO OBČANA“, název
akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE ROTREKLOVA 3 - MK“, datum: „ČERVENEC 2021“, měřítko
1:500, č. zakázky 0376-2021, se souhlasným stanoviskem dotčeného orgánu - Policie České republiky,
Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství,
pod č.j.: KRPB-142949-1/ČJ-2021-0602DI-SBL, ze dne 24.08.2021.
Z obsahu předchozího odstavce plyne, že MMB tento návrh považoval za návrh stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ulice Rotreklova, Brno, projednaný
s příslušným dotčeným orgánem podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.
Dne 25.08.2021 byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), návrh opatření obecné povahy (dále jen „návrh
OOP“) MMB zveřejněn na úřední desce Magistrátu města Brna a na úřední desce Úřadu městské části
města Brna Brno-Líšeň podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu s tím, že dotčené osoby byly
v tomto návrhu OOP vyzvány, že k němu mohou podávat připomínky nebo námitky ve lhůtě 30 dnů ode
dne zveřejnění podle ustanovení § 172 odst. 4 a 5 správního řádu. V návrhu OOP bylo dále uvedeno,
že k návrhu OOP může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné
povahy přímo dotčeny, uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání
ústní připomínky. Připomínkami se MMB bude zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy
a vypořádá se s nimi v jeho odůvodnění. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy
související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo,
určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy
přímo dotčeny, byli v návrhu OOP poučeni, že proti němu mohou podávat písemné odůvodněné
námitky, o nichž rozhodne MMB. Návrh OOP byl z úřední desky Magistrátu města Brna sejmut dne
27.09.2021, tedy po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty.
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Ve lhůtě 30 dnů od posledního dne (09.09.2021) zveřejnění návrhu OOP, tj. do 11.10.2021, k němu
nebyly podány žádné připomínky nebo námitky. MMB proto mohl přistoupit k vydání tohoto opatření
obecné povahy, a to na podkladě následujících skutečností.
Při vydání tohoto opatření obecné povahy, kterým se stanoví místní úprava provozu na pozemní
komunikaci - místní komunikaci III. třídy, ulice Rotreklova, Brno, vycházel MMB především z obsahu
návrhu zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s., který byl projednán s příslušným
dotčeným orgánem. Z obsahu tohoto návrhu a z poznatků z úřední činnosti je zřejmé, že toto stanovení
místní úpravy provozu na pozemní komunikaci řeší úpravu statické dopravy na ul. Rotreklova. Toto
řešení přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích
v dané lokalitě.
MMB v dané věci postupoval podle ustanovení § 77 zákona o silničním provozu ve spojení
s ustanoveními § 171 - § 174 správního řádu a podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.
Na podkladě výše uvedených skutečností dospěl MMB k závěru, že vydá toto opatření obecné povahy,
kterým bude stanovena místní úprava provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci III. třídy,
ulice Rotreklova, Brno, provedená příslušným dopravním značením tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto
opatření obecné povahy.

Poučení

Podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné
vyhlášky.
Příloha: Výkres číslo 01.2, pod názvem: „VYHRAZENÉ PARKOVÁNÍ PRO ZDRAVOTNĚ
POSTIŽENÉHO OBČANA", název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE ROTREKLOVA 3 - MK“, datum:
„ČERVENEC 2021“, měřítko 1:500, č. zakázky 0376-2021, zpracovaný společností Brněnské
komunikace a.s., IČO: 60733098.

otisk úředního razítka
Jigitálně podepsal Ing.
aroslava Hédlová
4.10.2021 10:11
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Ing. Jaroslava Hédlová
referent oddělení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích
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POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:

02 (oboustranný tisk)
01/1 list

OBDRŽÍ:
V souladu s ustanovením § 173 správního řádu doručuje Magistrát města Brna, odbor dopravy, toto
opatření obecné povahy 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 na úřední desce Úřadu městské části města Brna Brno-Líšeň a současně bude
zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
- MMB - OVV (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu po dobu nejméně
15 dnů), DS
- Úřad městské části města Brna Brno-Líšeň (s žádostí o bezodkladné vyvěšení na své úřední desce
a umožnění dálkového přístupu po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání s potvrzením vyvěšení
po uvedenou dobu), DS
- Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, Správní středisko (realizace), DS
- Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát Brno - město,
pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, DS, DS
- statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, DS
- pro spis
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UL. ROTREKLOVA 3 - MK
Pozn.: DZ bude realizováno podle TP65 a TP133.
Tato výkresová dokumentace vznikla za účelem změny obecného VPS pro ZTP na VPS
na konkrétní RZ. Obecné VPS pro ZTP bylo zřízeno v předchozím výkrese č. 01.1.
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.
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ÚTVAR DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

DATUM

ČERVENEC 2021

NÁZEV AKCE:

FORMÁT

A4

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STUPEŇ

U L IC E R O T R E K L O V A j - m
Mi iz
K.
NÁZEV VÝKRESU:

VYHRAZENÉ PA R K O VÁ N Í
PRO Z D R A V O T N Ě P O S T IŽ E N É H O O B Č A NA

MĚŘÍTKO

1:500

Č. ZAKÁZKY

0376-2021

ČÍSLO PARÉ

ČÍSLO VÝKRESU

0 2 .3

č.j. M M B /0 5 3 5228/2021/Vich

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Majetkový odbor MMB
Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit hmotnou
nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce smluvně zřídit
právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce

V souladu s ustanovením § 39, odstavec 1, z.ě. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna

1.

pronájem části pozemku p. č. 2459/100 ostatní plocha, zeleň o výměře 25 m2, k. ú. Bystrc
L e g e n d a :
Vlastníci po/qmlni:
Statutární místo Brno
SV domu BlCansků C.p. 1200
Přodmět dtopozlco - oronálom:

k.u. B ystrc

789
'.459/81

.

2480/M
%^2459/iOO

'.480/iOt

'.480/HZ

2480/H7

Lokalita - Říčanská
M agistrát m fista Brna. M ajetkový odbor

■1•

1•1

1

—1“2 ■—

m ěřítko 1:300

3
e

(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne
JUDr. Řehořová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 205,
tel. 542173459, e-mail: rehorova.sona@brno.cz))

Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem

Mgr. Dagmar Baborovská
vedoucí MO MMB
Zveřejněno:

od:
do:

Eva Horáková
řad městské části města Brn

Brno-Líšeň
Jírova 2, 628 00 Brno
-2-

