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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
k uplatnění připomínek nebo námitek
Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací Úřadu městské části Brno-Líšeň, jako věcně a
místně příslušný správní orgán (dále jen „správní orgán“) podle § 40 odst. 5 písm.c ) zákona
č .13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o
pozemních komunikacích“) a 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“) a v souladu se Statutem města Brna, na základě
žádosti Statutárního města Brna, Městské části Brno-Líšeň zast. starostou Mgr.Břetislavem
Štefanem, IČO 44992785, Jírova 2, 628 00 Brno ze dne 10.1.2022 vydává, z důvodu údržby
pozemní komunikace (blokové čištění komunikací) tento návrh na opatření obecné povahy:
Podle § 19a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
dočasně zakazuje stání na místních komunikacích:
SÍDLIŠTĚ LÍŠEŇ
Úsek č.l - ulice VLKOVA, STRNADOVA, ŠTEFÁČKOVA, HOUBALOVA,
MASÁROVA, SYNKOVA, včetně jejich parkovišť před domy
7. 4., 23.5., 5. 9., 26.10. 2022
+ pouze parkoviště 8. 6., 15. 9. 2022
Úsek č.2 - ulice PODRUHOVA, ZIKOVA, ELPLOVA, POLÁČKOVA, KOTLANOVA,
HORNÍKOVA, včetně jejich parkovišť před domy
8. 4., 24.5., 6.9., 31.10. 2022 + pouze parkoviště 8. 6., 15. 9. 2022

Úsek č.3 - ulice MOLÁKOVA, HOCHMANOVA, BEDNAŘÍKOVA, JÍROVA, KONRÁDOVA,
ROTREKLOVA (vjezd z ul. Jírova), NAD LOMEM, VELKÁ KLAJDOVKA,
ROVNOBĚŽNÁ, PODBĚLOVÁ, včetně jejich parkovišť před domy
I. 4., 20,5., 7. 9., 3.11 . 2022 + pouze parkoviště 25. 5., 23. 9. 2022
Úsek č.4 - ulice MICHALOVA, ŠEVELOVA, KOUTNÉHO, HUBROVA, HÁJKOVA,
BARTÁKOVA, GOLDOVA, ROTREKLOVA (vjezd z ul. Novolíšeňská),
JOSEFY FAIMONOVÉ od křižovatky T vpravo (/průjezdná část),
SVÁNOVSKÉHO, KOSÍKOVA, KLAJDOVSKA (část po RD st. Líšeň)
včetně jejich parkovišť před domy
6. 4., 27.5., 12. 9., 7.1 1 . 2022 + pouze parkoviště 25. 5., 23. 9. 2022
Úsek č.5 - ulice JOSEFY FAIMONOVÉ od ul. Novolíšeňská po křižovatku a dále od
křižovatky T vlevo (slepá část ulice), PUCHÝŘOVÁ, POPELÁŘOVA, ZA
KLÁŠTEREM, včetně jejich parkovišť před domy
II. 4., 3.6., 19. 9., 10.11. 2022
STARÁ ZÁSTAVBA LÍŠNĚ
Úsek č.6 - ulice KLICPEROVA, RAŠELINOVA, KOCOURKOVA, NEKLEŽ, KUBÍKOVA,
ŠILAROVA, NIVKY, SLÍNY, NEŠVEROVA, HERBENOVA, OCHOZSKÁ,
SCHEINEROVA, FUČÍKOVA MEZICESTÍ, MAŘÁKOVA,, P.VELIKÉHO,
HEYDUKOVA, BAČOVSKÉHO, JABLONSKÉHO včetně parkovišť před domy
20. 4., 30.5., 7. 9., 1.11. 2022
Úsek č.7 - ulice KUBELÍKOVA, SAMOTY, STŘELNICE, HABŘÍ, M.KŘÍŽE,
CHMELNICE,MARKOVIČOVA, BYLINKOVÁ, KLAJDOVSKÁ, SALAJNÍ,
ŠTÍTNÉHO,KRAMERIOV A,BREICETLOV A, PODHORNÍ
( vjezd z ul. Šimáčkova), ZAHRADNÍ včetně parkovišť před domy
22. 4., 31.5., 12. 9., 3 .1 1 . 2022
Úsek č.8 - ulice OBECKÁ, STARÉ ZÁMKY, ZÁLESKÉHO, PODLESNÁ, POD CESTOU,
KOSTELÍČEK, KNIESOVA, JEČMÍNKOVA, ŠIMÁČKOVA mimo Zákos,
PODHORNÍ (vjezd z ul. Ondráčkova), MACHÁČKOVA, ONDRÁČKOVA
(levobřežní), VELATICKÁ, ZLÁMANKY, JATEČNÍ, PODOLSKÁ včetně
parkovišť před domy
26. 4., 6.6., 13. 9., 4.11. 2022
Úsek č.9 - ulice BŘÍ. PELÍŠKŮ, VAVÁKOVÁ, LETECKÁ, POSLUŠNÉHO, OTISKOVA,
LESKAUEROVA, BORKOVCOVA, BRATŘÍ ŠMARDŮ, POHANKOVA,
NÁM.KARLA IV, HORÁKOVSKÁ, POLEDNÍKOVÁ, KUČEROVA,
TRNKOVA, BODLÁKOVÁ, R.KNOSE, KOTULÁNOVA, WINTROVA,
BUKOVSKÉHO, HŘBITOVNÍ včetně parkovišť před domy
28. 4, 7.6., 14. 9., 8.11. 2022
provedenou svislou přenosnou dopravní značkou B 29 „Zákaz stání“, IP 25a a IP 25b „Zóna
s dopravním omezením“ a „Konec zóny s dopravním omezením“.
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
1.Umístění svislé přenosné dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ IP 25a a IP 25b „Zóna s dopravním
omezením“ a „Konec zóny s dopravním omezením“(dále také jen "svislá přenosná dopravní
značka") bude provedeno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním provozu a

vyhlášky Ministerstva dopravy č.294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích.
2.Svislá přenosná dopravní značka bude v retro reflexním provedení a při jejím umístění budou
splněny požadavky ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“ a požadavky
technických podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a TP 66
"Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích".
3. Navrhovatel zajistí umístění svislé přechodné dopravní značky podle tohoto opatření obecné
povahy nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu zastavení.
4. Navrhovatel je povinen umístěnou svislou přenosnou dopravní značku řádně udržovat po celou
dobu platnosti dočasného zákazu zastavení stanoveného tímto opatřením obecné povahy.
Odůvodnění:
Útvar tajemníka, referát pozemních komunikací Úřadu městské části Brno-Líšeň obdržel dne 10. 1.
2022 návrh Statutárního města Brna, Městské části Brno-Líšeň zast. starostou Mgr.Břetislavem
Štefanem, IČO 44992785, Jírova 2, 628 00 Brno z důvodu blokového čištění na stanovení
dočasného zákazu stání na místních komunikacích na územní MČ Brno-Líšeň (viz text výše).
Důvodem pro toto stanovení je výkon údržby těchto místních komunikací, které mají být v uvedené
době vyčištěny, a je nutné, aby na vozovkách místních komunikací v době jejich čištění nestála
žádná silniční vozidla, která by bránila efektivnímu výkonu čištění komunikace.
Výzva:
Zdejší správní orgán v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, vyzývá dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly námitky.
Dotčenou osobou k podání námitek je podle § 19a zákona o pozemních komunikacích pouze
vlastník a správce pozemní komunikace, jíž se má opatření týkat a navrhovatel. Písemné
připomínky k návrhu opatření obecné povahy může podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo
zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny.
Poučení:
Lhůta pro podání námitek a připomínek je 10 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné povahy.
Případnými připomínkami se zdejší správní orgán bude zabývat jako podkladem pro opatření
obecné povahy a vypořádá se s nimi v jeho odůvodnění.
O případných námitkách rozhodne zdejší správní orgán. Rozhodnutí o námitkách se uvede jako
součást odůvodnění opatření obecné povahy.
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Silniční správní úřad
ÚMČ města Brna, Brno-Líšeň

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce Úřadu městské části Brno-Líšeň
min. 10 dnů, desátý den je posledním dnem oznámení.
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