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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: 

 

 

NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - DOČASNÝ ZÁKAZ STÁNÍ NA MÍSTNÍCH 
KOMUNIKACÍCH 

 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací 

podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), čl. 29 odst. 2 písm. a) obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších vyhlášek,  

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 03.02.2021 podaném statutárním městem Brnem, městskou částí Brno 

– Medlánky, se sídlem Hudcova 7, 621 00 Brno, IČO: 449 92 785, které je zastoupeno na základě plné moci 

společností Signex spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno, IČO: 499 71 344 (dále jen "navrhovatel"), a po 

předchozím písemném vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje, 

Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.j. KRPB-25119-1/ČJ-2020-0600DI-HRB ze 

dne 03.02.2020) připravil dle § 19a zákona o pozemních komunikacích a ust. § 171 a násl. zákona  

č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) návrh opatření obecné 

povahy z důvodu údržby místních komunikací – blokové čištění pro: 

Dočasný zákaz stání silničních vozidel na místních komunikacích - parkovacích zálivech  

a parkovištích v MČ Brno - Medlánky dle níže rozepsaného harmonogramu a v časovém rozmezí vždy 

v době od 8.00 hod. - 16:00 hod. 

 

Stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích včetně parkovacích zálivů v MČ 

Brno - Medlánky dle projektu dopravního značení č.o. 210029 zpracovaného dne 02.02.2021 

společností Signex spol. s r.o. Stanovení přechodné úpravy provozu se týká výkresů: schéma č.: 1, 

2, 3, 4, 5, 6 (= situace umístění dopravních značek – viz příloha). 
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Dočasný zákaz stání silničních vozidel se týká místních komunikací - parkovacích zálivů a parkovišť 

a to:  

 ul. Purkyňova od konečné MHD po účelovou komunikaci NN132 (22.03., 14.06., 16.08., 18.10.) 

– schéma 1; 

 ul. Hudcova od křižovatky s ul. Palackého tř. po kruhový objezd ul. Kytnerova  

(24.03., 16.06., 18.08., 20.10.) – schéma 2; 

 ul. V Újezdech - část od ul. Kytnerova po vjezdy na parkoviště (01.04., 25.06., 27.08., 29.10.) – 

schéma 4; 

 ul. Kolejní v k.ú. Medlánky (31.03., 26.06., 25.08., 27.10.) – schéma 4; 

 ul. V Újezdech od vjezdů na parkoviště po ul. Nadační (01.04., 25.06., 27.08., 29.10.) –  

schéma 5; 

 ul. Nadační (01.04., 25.06., 27.08., 29.10.) – schéma 5; 

 ul. Kytnerova mimo parkoviště P4  (29.03., 21.06., 23.08., 25.10.) – schéma 3. 

 

Toto opatření obecné povahy bude 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.  

 

Odůvodnění 

 

Dne 03.02.2021 statutární město Brno, městská část Brno – Medlánky, se sídlem Hudcova 7, 621 00 Brno, 

IČO: 449 92 785, které je zastoupeno na základě plné moci společností Signex spol. s r.o., Holzova 138, 

627 00 Brno, IČO: 499 71 344 (dále jen "navrhovatel"), podalo zdejšímu silničnímu správnímu úřadu návrh 

na stanovení dočasného zákazu stání na místních komunikacích – parkovacích zálivech a parkovištích 

v ulici Hudcova, V Újezdech, Kytnerova, Nadační, Kolejní, Purkyňova v termínech dle 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.  
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K navržené úpravě dopravního značení se písemně vyjádřila Policie ČR, Krajské ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO (č.j. KRPB-25119-1/ČJ-

2020-0600DI-HRB ze dne 03.02.2020) s kladným stanoviskem. 

 

Poučení 

 

Návrh opatření obecné povahy se, v souladu s ust. § 25 správního řádu a v souladu s ust. § 19a odst. 3 

zákona o pozemních komunikacích, doručuje veřejnou vyhláškou, vyvěšením na úřední desce Magistrátu 

města Brna. 

Návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení návrhu se 

považuje za den zveřejnění a současně se tímto dnem považuje návrh za doručený. 

Lhůta pro podání námitek a připomínek se stanovuje na 10 dnů od zveřejnění návrhu opatření obecné 

povahy. Dotčenou osobou pro 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 dotčena. 

 

 

 

 

Ing. Iveta Jahnová, v. r. 

referent oddělení pozemních 

komunikací 

 

 

 

 

 

POČET LISTŮ: 03 

 

OBDRŽÍ  Signex spol. s r.o., Holzova 138, 627 00 Brno (DS)  

Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 1a, 639 00 Brno (DS) 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště 

dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno (č.j. KRPB-25119-1/ČJ-2020-

0600DI-HRB ze dne 03.02.2020)  (DS) 

 

 

DÁLE OBDRŽÍ ÚMČ Brno – Medlánky, Hudcova 7, 621 00 Brno (se žádostí o vyvěšení na úřední desku  

a zaslání potvrzení o sejmutí) (DS) 

Městská policie Brno, Štefánikova 112/43, 602 00 Brno (DS) 

 

Co.: ref. 
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