Magistrát města Brna

b

R | N | ° |

O dbor dopravy
Č. J.:

MMB/0275489/2022/HA

VYŘIZUJE:

Martin Handl, DiS.

SP.ZN.:

5400/OD/MMB/0275489/2022/2

TEL:

542 174 759

E-MAIL:

Brno 7.6. 2022

handl.martin@brno.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:

Úřad městské části města Brna
Brno-Líšeň
—
Jírova 2, 628 00 Brno
NIKOLA PEŇÁSOVÁ
-1-

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:

Magistrát města Brna, Odbor dopravy („MMB OD“), 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“), po projednání návrhu stanovení
přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu
s dotčeným orgánem, kterým je podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu Policie České republiky,
Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství, se
sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno (dále jen „Policie ČR“), který vydal vyjádření pod č.j.: KRPB-102153-2/ČJ2022-0602DI, v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI, ze dne 11.5. 2022, na základě ustanovení §
77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu

s ta n o v u je

p ře c h o d n o u

ú p ra v u

p ro v o zu

na pozemní komunikaci - místní komunikaci ul. Konrádová, Brno, podle výkresové dokumentace, která je
nedílnou součástí tohoto stanovení,
z důvodu záboru pro jeřáb a záboru pro zařízení stavby u objektu Konrádová 6 (oprava střechy).
Předpokládaný termín realizace je v období 30.6. 2022 - 15.9. 2022 (termín realizace pro jeřáb - 1 den).
Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení zvláštního užívání na
pozemní komunikaci.
Stanovení je platné pouze se souhlasným rozhodnutím silničního správního úřadu a jeho platnost je omezena
podle zákona o silničním provozu na dobu max. 1 rok od nabytí účinnosti.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci:
1. Umístění a provedení předmětného dopravního značení bude realizováno v rozsahu přiložené výkresové
dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, a to v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění vyhlášky č. 509/2021 Sb., s příslušnými českými technickými normami ČSN
a s technickými podmínkami Ministerstva dopravy věci se týkajících.
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2. Přechodná dopravní značení B 28 „Zákaz zastavení“ se umístí dle § 19a odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích nejméně 7 dní před prvním dnem dočasného zákazu nebo omezení.
3. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření - odbornou montáž dopravního
značení podle tohoto stanovení, jeho osazení, kontrolu a případné udržování po celou dobu přechodné
úpravy provozu a dále včasné odstranění je spol. SOPAT CZ, s.r.o., se sídlem Sobáčov 3, 783 21 Mladeč,
IČ: 25857282, příp. tuto realizaci zajistí odborně způsobilou osobou pro tuto činnost.
4. MMB OD může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR nařídit odpovědné
osobě, aby z důvodu zabezpečení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistila doplnění, příp.
změnu přechodného dopravního značení.
Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi žadatelem o úpravu
provozu a právnickou osobou zajišťující realizaci dopravního značení.

Odůvodnění
Magistrát města Brna, Odbor dopravy (dále jen „MMB OD“), 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“), obdržel dne 11.5. 2022 podání
od právnické osoby ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ: 26264641, zastupující na základě
plné moci právnickou osobu SOPAT CZ, s.r.o., se sídlem Sobáčov 3, 783 21 Mladeč, IČ: 25857282, ve věci
návrhu přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místní komunikaci ul. Konrádová, Brno, formou
výkresové dokumentace: č. přílohy: 1 a 2, č. zakázky: 22Z00779 s datem: květen 2022, která je nedílnou
součástí tohoto stanovení, zpracovanou spol. ZNAKOM s.r.o., se sídlem Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ:
26264641.
Předmětná výkresová dokumentace, byla projednána s dotčeným orgánem, kterým je podle § 77 odst. 2 písm.
b) zákona o silničním provozu, Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát
Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, a je u něj vedena pod
č.j.: KRPB-102153-2/ČJ-2022-0602DI, v kontextu č.j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI, ze dne 11.5. 2022.
Důvodem vydání tohoto stanovení přechodné úpravy provozu je zábor pro jeřáb a zábor pro zařízení stavby
u objektu Konrádová 6 (oprava střechy).
Toto stanovení přechodné úpravy provozu je vydáno jako součást příslušného rozhodnutí silničního správního
úřadu o povolení zvláštního užívání na pozemních komunikacích podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho realizace je podmíněna nabytím právní moci tohoto
rozhodnutí.
Při vydání tohoto stanovení MMB OD postupoval podle ustanovení § 77 zákona o silničním provozu v souladu
s ustanovením § 171 a násl. části šesté zákona 500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů.

Poučení
Podle § 77, odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, příslušný správní orgán nedoručuje návrh opatření obecné povahy
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a nevyzývá k podání připomínek nebo námitek. Proti opatření obecné povahy, podle § 173, odst. 2 zákona
500/2004 Sb. správního řádu ve znění pozdějších předpisů, nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední
desce.

Ing. Jan Kaucký
„otisk úředního razítka“

vedoucí oddělení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích

POČET LISTŮ:

3

POČET PŘÍLOH: 2
Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích musí být
vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města Brna, Úřadu městské části,
Brno-Líšeň a zveřejněno též způsobem umožňující dálkový přístup.

OBDRŽÍ:
-ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ: 26264641, DS
- Úřad městské části Brno-Líšeň (se žádostí o vyvěšení na úřední desku po dobu nejméně 15 dnů, vč. příloh),
DS

NA VĚDOMÍ:
- Policie České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště
dopravního inženýrství, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, DS
- Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 60733098, DS
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PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI
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i

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
DOČASNĚ ZRUŠENÉ
POZNÁMKA:
- Umístěni přechodného dopravního značeni dle TP č.66 (Zásady pro označováni pracovních míst na pozemních komunikacích)
- P řechodné DZ B2S, IP 22 a IP12 bude osazeno 7 d n i p ře d začátkem stavby.
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