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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky:
Magistrát města Brna, Odbor dopravy (dále jen „MMB“), 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“), na základě
projednaného návrhu stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích podle
ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu,
s vydáním vyjádření dotčeného orgánu, vedeného pod č. j.: KRPB-104600-2/ČJ-2022-0602DI,
v kontextu č. j.: KRPB-145686-1/ČJ-2021-0602DI, ze dne 17. 05. 2022, jimž 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
(„Policie ČR“),
na základě ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu,

s t a n o v í
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích – silnici III/15283, ul. Hanácká, a veřejně
přístupné účelové komunikaci, ozn. komunikace NN1654 (komunikace napojující se na silnici III/15283,
ul. Hanácká). Vše bude provedeno v rozsahu uvedeného výkresu: č. přílohy 1, který je nedílnou součástí
tohoto opatření obecné povahy, zpracovaného spol. ZNAKOM s. r. o., Zengrova 2694/4, Brno-Židenice,
615 00 Brno, IČ: 26264641.
Stanovení přechodné úpravy provozu je z důvodu opravy komunikace.
Předpokládaný termín bude 04. 07. 2022 – 10. 07. 2022. Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PK“), vydané příslušným silničním správním úřadem.
Podmínky pro provedení stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích:
1. Umístění a provedení předmětného dopravního značení, dopravního zařízení a světelných signálů
bude realizováno v rozsahu výkresu č. přílohy: 1; místo: „BRNO, UL. HANÁCKÁ“; akce: „III/15283, BRNO,
UL. HANÁCKÁ – OPRAVA POVRCHU“; obsah: „PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“; č. zakázky: „22Z00762“;
datum: „5/2022“; formát: „297x1020“, a to v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o silničním
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provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích, ve znění vyhlášky č. 509/2021 Sb., včetně příslušných českých technických norem
ČSN a technických podmínek Ministerstva dopravy věci se týkajících.
2. Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu
přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, IČ: 48035599, příp. tuto realizaci zajistí odborně způsobilou
osobou pro tuto činnost.
3. MMB může z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR nařídit osobě
odpovídající za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření, aby z důvodu zabezpečení
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zajistila doplnění, příp. změnu přechodného dopravního
značení, zařízení či světelných signálů.
5. Umístění dopravního značení, příp. dopravního zařízení či světelných signálů, bude provedeno
v návaznosti na související vydané platné rozhodnutí o povolení zvláštního užívání na pozemních
komunikacích dle zákona o PK.
Toto opatření obecné povahy nenahrazuje rozhodnutí o povolení zvláštního užívání vydané příslušným
silničním správním úřadem a jeho platnost je omezena podle § 61 odst. 4 zákona o silničním provozu
na dobu max. 1 rok od nabytí účinnosti tohoto stanovení, pokud bude stanovena obecnými schématy.

Odůvodnění
Magistrát města Brna, Odbor dopravy (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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), obdržel dne
17. 05. 2022 podání společnosti ZNAKOM s.r.o., Zengrova 2694/4, Brno-Židenice, IČ: 26264641,
v zastoupení na základě plné moci spol. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České
Budějovice 3, IČ: 48035599, ve věci návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích –
silnici III/15283, ul. Hanácká, a veřejně přístupné účelové komunikaci, ozn. komunikace NN1654
(komunikace napojující se na silnici III/15283, ul. Hanácká), formou výkresu:
č. přílohy: 1; místo: „BRNO, UL. HANÁCKÁ“; akce: „III/15283, BRNO, UL. HANÁCKÁ – OPRAVA POVRCHU“;
obsah: „PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“; č. zakázky: „22Z00762“; datum: „5/2022“; formát:
„297x1020“, zpracovaného společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641.
Zároveň MMB obdržel dne 17. 05. 2022 od společnosti ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, předmětný
výkres č. přílohy 1 s otiskem razítka, vyznačeným odsouhlasením ze dne 17. 05. 2022 dle § 77 zák.
č. 361/2000 Sb., a podpisem 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“), vedené pod č. j.: KRPB-104600-2/ČJ-2022-0602DI, v kontextu č. j.: KRPB-1456861/ČJ-2021-0602DI.
Z obsahu výše uvedeného vyplývá, že MMB tento návrh stanovení považoval za návrh projednaný s
Policií ČR podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu v souladu s ustanovením
§ 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.
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Stanovení přechodné úpravy provozu se týká osazení přenosného dopravního značení, zařízení a
světelných signálů tak, aby byl zajištěn prostor pro stavební práce na komunikaci související s opravou
silnice III/15283, ul. Hanácká, v délce cca 300 m.
Předpokládaný termín bude 04. 07. 2022 – 10. 07. 2022. Skutečný termín bude upřesněn v rozhodnutí
o povolení zvláštního užívání komunikace, vydané příslušným silničním správním úřadem.
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.
Odpovědná osoba za odborné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu
přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, IČ: 48035599, příp. tuto realizaci zajistí odborně způsobilou
osobou pro tuto činnost.
MMB v dané věci postupoval podle ustanovení § 77 zákona o silničním provozu ve spojení
s ustanoveními § 171 - § 174 správního řádu, a dalších ve věci se týkajících předpisů.

Poučení
Proti opatření obecné povahy podle § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, nelze podat opravný prostředek.
Opatření obecné povahy nabývá podle § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů účinnosti pátým dnem
po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.

otisk úředního razítka
Digitálně podepsal
Michal Němeček, DiS.
13.06.2022 15:08
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V souladu s ustanovením § 173 správního řádu doručuje Magistrát města Brna, Odbor dopravy, toto opatření obecné povahy
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 na úřední desce Úřadu městské části města Brna
Brno-Tuřany, a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost
považuje za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.
OBDRŽÍ:
- Úřad městské části Brno, Brno-Tuřany (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu po dobu
nejméně 15 dnů), DS
- SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, IČ: 48035599, v zastoupení na základě plné moci spol.
ZNAKOM s. r. o., Zengrova 2694/4, Brno-Židenice, 615 00 Brno, IČ: 26264641, DS
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NA VĚDOMÍ:
- Brněnské komunikace a. s., IČ: 60733098, DS
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČ: 70932581, DS
- Policie České Republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství,
Kounicova 24, 611 32 Brno, DS
- pro spis
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