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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

návrh opatření obecné povahy  

návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  

 

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně přístupné 

účelové komunikaci p. č. 3753/1 v k. ú. Tuřany 

  

 

Vyvěšeno dne:  

  

  

Sejmuto dne:  

  

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:  

  

 

Magistrát města Brna (dále „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení  

§ 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 28.11.2021, s doplněním dne 21.12.2021, od pana Ing. Marka Fojtácha, bytem Bezručova 

957/19, Brno 602 00, podání ve věci návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - 

veřejně přístupné účelové komunikaci p. č. 3753/1 v k. ú. Tuřany, formou výkresu č. C.2, název výkresu: 

„Koordinační / katastrální situační výkres“, název díla: „Prodloužení účelové komunikace Tuřany“, oddíl: 

„C – Situační výkresy“, formát: „A3“, datum: „04/2020“, stupeň: „DSP“, měřítko: „1:250“, zpracovaný Ing. 

Martinem Venclem, projektantem obor dopravní stavby, ČKAIT – 1006471, SNP 585, Letohrad 561 51.  

MMB současně s výše uvedeným podáním obdržel také od dotčeného orgánu - Policie ČR, Krajské 

ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno-město 

a Brno-venkov, Kounicova 24, Brno 602 00 vyjádření ze dne 24.10.2019, pod č.j.: KRPB-228737-1/ČJ-

2019-0600DI-PRO, pod názvem „„Návrh místní úpravy provozu – veřejně přístupná účelová 

komunikace p. č. 3753/1 v k. ú. Tuřany“ – sdělení.“.  V obsahu tohoto vyjádření je mimo jiné uvedeno 

následující. „… Policie České republiky, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM 

a BO KŘP JmK Vám v kontextu ustanovení § 77 zákona č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších změn a 

doplnění, touto cestou sděluje, že dopravní značení B 20a považujeme za nadbytečné dle § 78 zákona 

č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších změn a doplnění a současně je v rozporu s TP 65.   

Na základě vyjádření dotčeného orgánu č.j.: KRPB-228737-1/ČJ-2019-0600DI-PRO, ze dne 

24.10.2021 obdržel od zpracovatele opravený návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní  
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komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci p. č. 3753/1 v k. ú. Tuřany, formou výkresu pod 

názvem: „Situace dopravního značení na pozemku 3753/1“, název díla: „Prodloužení účelové 

komunikace Tuřany“, oddíl: „C – Situační výkresy“, formát: „A3“, měřítko: „1:250“, zpracovaný Ing. 

Martinem Venclem, projektantem obor dopravní stavby, ČKAIT – 1006471, SNP 585, Letohrad 561 51. 

Tato oprava návrhu spočívala ve splnění skutečností uvedených v obsahu citovaného sdělení 

uvedeného v předchozím odstavci, jak je uvedeno ve výkresu v příloze tohoto návrhu opatření obecné 

povahy.  

Předmětný návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů 

vlastníků nemovitostí a provozoven sídlících v okolí pozemku p. č. 3753/1 v k.ú. Tuřany 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 organizace dopravy na 

pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci p. č. 3753/1 v k. ú. Tuřany a související 

změnou místní úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, dojde v místě vjezdu na parkoviště 

nacházející se před sjezdem na zmíněnou účelovou veřejně přístupnou komunikaci k umístění svislého 

dopravního značení IP 10a – „Slepá pozemní komunikace“ – značka označuje pozemní komunikaci, 

která dále končí nebo po které nelze dále pokračovat v jízdě. Řidiči tak budou dopředu upozorněni na 

nemožnost pokračování v jízdě po dané komunikaci. Toto řešení nebude mít negativní vliv na 

bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích v dané lokalitě. 

Předmětný návrh byl navržen podle zásad pro dopravní značení 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 splňuje 

kritérium, podle kterého dopravní značky musí 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 předmětné pozemní komunikaci 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 staveb pod názvem „Prodloužení účelové komunikace 

Tuřany“. 

Osoba zodpovědná za realizaci dopravního značení bude Ing. Marek Fojtách, bytem Bezručova 957/19, 

Brno 602 00, který pověří odborným provedením návrhu opatření obecné povahy osobu způsobilou 

k tomuto úkonu. 

MMB v dané 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. 

Z ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu vyplývá, že k návrhu stanovení místní úpravy provozu na 

pozemní komunikaci – veřejně přístupné účelové komunikaci p. č. 3753/1 v k. ú. Tuřany může kdokoli, 

jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy dotčeny, uplatnit u  
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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 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 

v y z ý v á 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – veřejně 

přístupné účelové komunikaci p. č. 3753/1 v k. ú. Tuřany, 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 pod názvem: „Situace dopravního značení na pozemku 3753/1“, název díla: 

„Prodloužení účelové komunikace Tuřany“, oddíl: „C – Situační výkresy“, formát: „A3“, měřítko: „1:250“, 

zpracovaný Ing. Martinem Venclem, projektantem obor dopravní stavby, ČKAIT – 1006471, SNP 585, 

Letohrad 561 51. 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

                  Ing. Jan Kaucký 

    vedoucí oddělení místní a přechodné 

úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

POČET LISTŮ: 02 (oboustranný tisk) 

POČET PŘÍLOH: 01/02 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, Brno-Tuřany, 

jejichž 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 (vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu, po dobu 30 dnů), e-spis 

- Úřad městské části města Brna Brno – Tuřany (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 správy komunikací, DS 

- Ing. Marek Fojtách, Bezručova 957/19, Brno, DS 
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