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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy se doručuje veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce
Magistrátu města Brna po dobu nejméně 15 dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
dočasný zákaz stání na místních komunikacích
Magistrát města Brna - Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních
komunikací základního komunikačního systému podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb.,
o pozemních komunikacích, v platném znění, (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a čl. 29
odst. 2 písm. a) Statutu města Brna, a podle § 124 odst. 6 a ust. § 77 odst. 1 písm. c) 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“) na základě návrhu ze dne 15.11.2021,
podaném společností SIGNEX, spol. s r.o. Holzova 138, 627 00 Brno, zastupující Statutární město Brno,
Městskou část Brno – Tuřany se sídlem Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno (dále také jen
"navrhovatel"), a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.j. KRPB-220803-1/ČJ-2020-0600DI-HRB ze dne 01.12.2020) a ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) vydává z důvodu údržby komunikací
v MČ Brno - Tuřany v roce 2022 opatření obecné povahy, kterým:
I.

podle § 19a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích
d o č a s n ě z a k a z u j e s t á n í silničních vozidel v uvedených termínech

II.

podle § 19a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona
o silničním provozu
s t a n o v í přechodnou úpravu provozu
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dle přiložených situací umístění svislých přenosných dopravních značek, dle projektu
přechodného dopravního značení „Čištění komunikací Brno-Tuřany“ zpracovaného
společností SIGNEX spol. s r.o. dle přílohy „soubor ZÁKOS“ (z roku 2020, revize 2021)
na těchto místních komunikacích včetně parkovacích zálivů (ZÁKOS):
na ul. Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná - hlavní, Popelova od
Kaštanové po V Aleji, Požární, Pratecká, Průmyslová - část od ul. U Potoka po ul. Hanáckou,
Revoluční, Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám. od ul. Hanácká
po ul. Sokolnickou, ul. 1.května, V Aleji, Zapletalova.
v termínech (dle harmonogramu):
29.4.2022 pouze tyto vybrané úseky s parkovacím stáním: ul. Popelova, V Aleji – úsek se zálivy (od x
s ul. Kaštanová po x s ul. U Potoka), ul. 1.Května, ul. Holásecká, ul, Hasičská, ul. Tuřanská
(úsek od x s ul. Měšťanská po x s ul. Revoluční), Revoluční, Špirkova.
2.6.2022 noc na 3.6.2022 – celý ZÁKOS včetně parkovacích stání
13.10.2022 noc na 14.10.2022 - celý ZÁKOS včetně parkovacích stání
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
1. Umístění svislých přenosných dopravních značek bude provedeno dle přiložené situace umístění
svislých přenosných dopravních značek, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona
o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, a vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
2. Při umístění svislých přenosných dopravních značek budou splněny požadavky dané technickou
normou ČSN 018020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“, dále požadavky technických
podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a technických
podmínek 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 stání.
4. Navrhovatel je povinen umístěnou svislou přenosnou dopravní značku řádně udržovat po celou
dobu platnosti dočasného zákazu stání stanoveného tímto opatřením obecné povahy.
5. V případě, že nebude možné provést čištění (z objektivních příčin) v termínu dle přiloženého
rozpisu, může žadatel provést čištění v náhradním termínu, který oznámí občanům vhodným
způsobem (např zveřejněním na úřední desce, webové stránce MČ apod.). DZ bude osazeno v
souladu se stanovením opět min. 7 dní předem.
6. Za čištění komunikací v MČ odpovídá: Ing. Lucie Fortelná, tel. 545 128 255.

Odůvodnění
Dne 15.11.2021 společnost SIGNEX, spol. s r.o. Holzova 138, 627 00 Brno, zastupující Statutární město
Brno, Městskou část Brno – Tuřany se sídlem Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno, podala zdejšímu
silničnímu správnímu úřadu návrh na stanovení dočasného zákazu stání na místních komunikacích
včetně parkovacích zálivů (ZÁKOS) - na ulicích Hanácká, Hasičská, Holásecká, Kaštanová, Na Návsi,
Podlipná - hlavní, Popelova od Kaštanové po V Aleji, Požární, Pratecká, Průmyslová - část od ul. U
Potoka po ul. Hanáckou, Revoluční, Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské
nám. od ul. Hanácká po ul. Sokolnickou, ul. 1.května, V Aleji, Zapletalova v termínech dle
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harmonogramu (viz výše). Důvodem pro toto stanovení je výkon údržby těchto pozemních komunikací,
které mají být v uvedené době vyčištěny, a je nutné, aby na vozovce místních komunikací v době jejího
čištění nestála žádná silniční vozidla, která by bránila efektivnímu výkonu čištění komunikace.
Navrhovatel zároveň požádal o stanovení přechodné úpravy provozu formou svislých přenosných
zákazových značek, které by měly být umístěny podle situačního výkresu.
U opatření obecné povahy vedeném na návrh podle ust. § 19a odst. 3 zákona o pozemních
komunikacích jsou dotčenými osobami pro podání námitek pouze vlastník a správce komunikace a
navrhovatel. Vlastníkem místních komunikací je Statutární město Brno, v tomto případě zastoupené
správcem komunikace společností Brněnské komunikace a.s. Navrhovatelem je opět Statutární město
Brno, městská část Brno – Tuřany zastoupená v tomto případě společnost SIGNEX, spol. s r.o.
Dotčeným orgánem je pro stanovení DZ v souladu s ust. § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním
provozu Policie ČR, která se k přechodnému DZ již písemně vyjádřila (stanovisko Policie ČR, Krajské
ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO č.j.
KRPB-22080-3-1/ČJ-2020-0600DI-HRB ze dne 01.12.2020).
Dne 25.01.2022 Magistrát města Brna, Odbor dopravy jako příslušný silniční správní úřad, návrh
opatření obecné povahy v souladu s § 172 odst. 1 správního řádu zveřejnil na úřední desce Magistrátu
města Brna s tím, že dotčené osoby byly v návrhu vyzvány, že k němu mohou podávat námitky ve lhůtě
10 dnů ode dne zveřejnění návrhu, přičemž dotčenou osobou je zde podle § 19a odst. 3 zákona o
pozemních komunikacích pouze vlastník a správce místních komunikací, a navrhovatel.
V návrhu opatření obecné povahy bylo dále uvedeno, že písemné připomínky k návrhu může ve lhůtě
10 dnů podat kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo
dotčeny.
Dotčené osoby byly v návrhu opatření obecné povahy poučeny, že případnými připomínkami se zdejší
správní orgán bude zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádá se s nimi v jeho
odůvodnění. Osoby, které mohou proti návrhu opatření obecné povahy podávat námitky, byly v návrhu
poučeny, že o případných jejich námitkách rozhodne zdejší silniční správní úřad, kdy toto rozhodnutí
bude součástí opatření obecné povahy. Návrh opatření obecné povahy byl z úřední desky Magistrátu
města Brna sejmut dne 11.02.2022.
Ve lhůtě 10 dnů nebyly k návrhu opatření obecné povahy podány žádné písemné připomínky nebo
námitky. Proto mohl zdejší silniční správní úřad přistoupit k vydání tohoto opatření obecné povahy, jímž
bylo návrhu statutárního města Brna, městské části Brno – Tuřany, na stanovení dočasného zákazu
stání na místních komunikacích základního komunikačního systému v ulicích Hanácká, Hasičská,
Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná, Popelova, Požární, Pratecká, Průmyslová, Revoluční,
Rolencova, Růžová, Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám., ul. 1.května, V Aleji, Zapletalova
vyhověno, a to na podkladě následujících skutečností.
Při vydání tohoto opatření obecné povahy vycházel zdejší silniční správní úřad především z obsahu
návrhu navrhovatele. Z jeho obsahu je zřejmé, že místní komunikace v ulicích Hanácká, Hasičská,
Holásecká, Kaštanová, Na Návsi, Podlipná - hlavní, Popelova od Kaštanové po V Aleji, Požární,
Pratecká, Průmyslová - část od ul. U Potoka po ul. Hanáckou, Revoluční, Rolencova, Růžová,
Sokolnická, Špirkova, Tuřanská, Tuřanské nám. od ul. Hanácká po ul. Sokolnickou, ul. 1.května, V Aleji,
Zapletalova mají být čištěny v termínu dle harmonogramu blokových čištění za pomocí strojních
mechanismů. Je nutné, aby na vozovce místních komunikací v době jejich čištění nestála žádná silniční
vozidla, která by bránila efektivnímu výkonu čištění komunikace.
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Proto zdejší silniční správní úřad vydal toto opatření obecné povahy, kterým v uvedeném termínu
dočasně zakázal stání na předmětných pozemních komunikacích, což by mělo být zárukou, že na
pozemní komunikaci v době jejího čištění nebudou stát (parkovat) silniční vozidla. Zákaz bude proveden
svislými přenosnými dopravními značkami, jejichž stanovení bylo rovněž provedeno tímto opatřením
obecné povahy jeho výrokem II.

Poučení
Vydání opatření obecné povahy upravují obecně § 171-§ 174 správního řádu.
Podle ust. § 173 odst. 1 v souladu s ust. § 25 správního řádu a v souladu s ust. § 19a odst. 3 zákona o
pozemních komunikacích, se opatření obecné povahy doručuje veřejnou vyhláškou, vyvěšením na
úřední desce příslušného správního orgánu a také územního obvodu, jehož se opatření týká, po dobu
nejméně 15 dnů.
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle
§ 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení.
Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 1 roku od účinnosti opatření obecné povahy.
Toto opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů. Je vydáváno na
základě žádosti (resp. návrhu) postupem podle § 19a odst. 3 zákona o pozemních komunikacích s
předchozím vyvěšením návrhu opatření obecné povahy, účinnosti nabývá pátým dnem po dni
vyvěšení.

Ing. Bc. Pavel Pospíšek
vedoucí odboru dopravy

POČET STRAN: 04
PŘÍLOHY:
Situace PDZ – soubor ZÁKOS (4 strany)
Harmonogram - Plán čištění komunikací na rok 2022 Brno-Tuřany (1 strana)
OBDRŽÍ:
Úřední deska MMB
Signex spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno, - DS
zastoupení pro: MČ statutárního města Brna, Brno - Tuřany
Brněnské komunikace a.s. – DS
Policie ČR KŘP JMK, MŘP Brno DI - DS
DÁLE OBDRŽÍ:
ÚMČ Brno – Tuřany, Tuřanské náměstí 84/1, 620 00 Brno (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a zaslání
potvrzení o sejmutí) - DS
MČ statutárního města Brna, Brno - Tuřany - DS
Co: ref.
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