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návrh opatření obecné povahy
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NIKOLA PEŇÁSOVÁ

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 31.08.2021, návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci II.
třídy, ulice Trnkova, Brno, podaný společností ZLINMARK DZ s.r.o., IČO: 04262701, se sídlem
Hviezdoslavova 55a, Brno 627 00, formou výkresu, obsah: „TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“, název
stavby: „CTPARK BRNO LÍŠEŇ ZETOR NAVEDENÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL DO
PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU“, formát: „2 x A4, účel: „RDS“, datum: „07/2021“, zpracovaného
společností ZLINMARK DZ s.r.o., IČO: 04262701, se sídlem Hviezdoslavova 55a, Brno 627 00,
s vyznačeným vyjádřením s otiskem razítka a podpisem dotčeného orgánu -

POLICIE ČESKÉ

REPUBLIKY, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního
inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, pod č.j.: KRPB-129896-1/ČJ-2021-0602DI, ze dne
23.08.2021, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.
Policie České republiky, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko, s předloženým návrhem
souhlasí, neboť odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích, pokud bude splněno následující:
- dodržení podmínek vyplývajících ze zákona č. 361/2000 Sb. (§ 62 a nás/.),
- dodržení podmínek vyplývajících z vyhlášek č. 294/2015 Sb. a č. 84/2016 Sb.,
- dodržení podmínek vyplývajících z TP 65, TP 66 a TP 133,
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- zajištění dodatečné viditelnosti a rozpoznatelnosti dopravního značení ve vztahu k jeho zakrytí (např.
přerostlou vegetací, atp.)
- přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude instalována jen po nezbytně nutnou
dobu, a pokud pominou důvody pro je jí umístění, bude bez zbytečného prodlení odinstalována,
- pokud bude v rámci přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích docházet k neúměrným
kongescím v dotčeném dopravním prostoru při užití světelného signalizačního zařízení, bude se
stavba aktivně podílet na usměrňování provozu (§79 zákona č. 361/2000 Sb.)
Doba platnosti tohoto stanoviska končí uplynutím jednoho kalendářního roku od jeho vydání.
Předmětný návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká
zájmů vlastníků nemovitostí a provozoven sídlících na ulici Trnkova, Brno 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 místní úpravy provozu na místní komunikaci II.
třídy, na ulici Trnkova, Brno, dojde k instalaci svislého dopravního značení 3 x IS 5 „Směrová tabule
s jiným cílem“, s textem: „CTPark ZETOR - TIR“, tato značka informuje vhodným nápisem nebo
symbolem o směru, popřípadě o vzdálenosti k jinému cíli než obci nebo její části. Jiným cílem se
rozumí zejména dopravně přístupný veřejný objekt, který se nepovažuje za místní cíl a pokud pro něj
není určena jiná dopravní značka. Za jiný cíl se považují zejména letiště, nádraží, výstaviště,
průmyslová zóna, nákupní zóna aj.
Tímto návrhem stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci II. třídy, na ulici Trnkova, Brno,
budou splněny provozní podmínky a dojde tak ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v nově
budované lokalitě CTPark BRNO LÍŠEŇ ZETOR - ZÁPAD. Doplněním výše uvedeného dopravního
značení bude zcela jasné a bezpečné navedení nákladních vozidel z místní komunikace II. třídy
směrem k celému nově vznikajícímu areálu.
MMB vdané věci postupuje podle 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., v příslušných
českých technických normách ČSN a technických podmínkách Ministerstva dopravy.
Tento návrh splňuje kritérium, podle kterého dopravní značky a dopravní zařízení musí tvořit ucelený
systém a současně se smějí užívat jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně
vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
Osoba zodpovědná za odborné provedení návrhu opatření obecné povahy bude společnost
ZLINMARK DZ s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno.
Z ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu vyplývá, že k návrhu stanovení místní úpravy provozu na
pozemní komunikaci - místní komunikaci II. třídy, na ulici Trnkova, 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 proti návrhu stanovení místní úpravy provozu na výše jmenované pozemní komunikaci, mohou
podat vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického
práva, mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné
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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.
Magistrát města Brna podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu

vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní
komunikaci II. třídy, ulice Trnkova, 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 obsah: „TRVALÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“ , název stavby: „CTPARK BRNO LÍŠEŇ
ZETOR - NAVEDENÍ NÁKLADNÍCH VOZIDEL DO PRŮMYSLOVÉHO AREÁLU“, formát: „2 x A4,
účel: „RDS“, datum: „07/2021“, zpracovaného společností ZLINMARK DZ s.r.o., IČO: 04262701, se
sídlem Hviezdoslavova 1191/55a, Brno 627 00.

Ing. Jan Kaucký
vedoucí oddělení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích

POČET LISTŮ:
POČET PŘÍLOH:

02
01/2 listy

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.
- M M B - O W (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu, po dobu 30 dnů), DS
- Úřad městské části 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:

- Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň, Jírova 2609/2, 628 00 Brno, DS
- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Dopravní inspektorát Brno-město, Kounicova 24, Brno, DS
- Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, Správní středisko a Středisko správy komunikací, DS
-ZLINMARK DZ s.r.o., IČO: 04262701, Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, DS
- pro spis
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Ing. Adam Ohera
Bc. Lukáš Vonderka, MBA
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