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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 – místní
komunikaci III. třídy, ulice Mikuláškovo náměstí, Brno (MČ Starý Lískovec)

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Magistrát města Brna (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
(zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),
obdržel návrh místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice
Mikuláškovo náměstí, formou výkresu číslo 01.1, pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“,
název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ MIKULÁŠKOVO NÁM. 10 – VLTAVSKÁ 4 - MK“, datum: „ŘÍJEN
2021“, měřítko 1:500, č. zakázky 0706-2021, zpracovaný společností Brněnské komunikace a.s., se
sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČO: 60733098, s vyznačeným odsouhlasením,
s podpisem a otiskem razítka dotčeného orgánu – Policie České republiky, Městské ředitelství policie
Brno, Dopravní inspektorát Brno–město, pracoviště dopravního inženýrství (dále jen „Policie ČR, MŘP
Brno, DI BM, PDI“ pod čj.: KRPB-35039-6/ČJ-2021-0602DI, ze dne 21.10.2021 v kontextu čj.: KRPB145686-1/ČJ-2021-0602DI.
Z obsahu předchozího odstavce plyne, že MMB dne 21.10.2021 tento návrh projednal jako návrh
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice
Mikuláškovo náměstí, Brno, s příslušným dotčeným orgánem – Policií ČR, MŘP Brno, DI BM, PDI,
v souladu s ustanovením § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu.
Předmětný návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů
vlastníků nemovitostí a provozoven sídlících na ulici Mikuláškovo náměstí, Brno, a jejich návštěvníků,
rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na
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pozemních komunikacích, přičemž se opírá o požadavek zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích.
Z důvodu následné instalace vyhrazeného parkovacího stání pro vozidlo přepravující osobu těžce
zdravotně postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou pro konkrétní registrační značku vozidla,
bude upraveno stávající vodorovné dopravní značení V 10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo
přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu těžce pohybově postiženou“ a tato dvě místa budou
mít společný manipulační prostor. Vše bude provedeno dle přiložené výkresové dokumentace.
Z ustanovení § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„správní řád“), vyplývá, že k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
komunikaci III. třídy, ulice Mikuláškovo nám. 10, Brno, může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy
mohou být tímto opatřením obecné povahy dotčeny, uplatnit u 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
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní
komunikaci III. třídy, ulice Mikuláškovo nám. 10, Brno, 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 číslo 01.1, pod názvem: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“, název akce: „DOPRAVNÍ
ZNAČENÍ MIKULÁŠKOVO NÁM. 10 – VLTAVSKÁ 4 - MK“, datum: „ŘÍJEN 2021“, měřítko 1:500,
č. zakázky 0706-2021, zpracovaný společností Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098.
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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 – Starý Lískovec, jehož
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 – OVV (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu, po dobu 30 dnů),
DS
- Úřad městské části města Brna, Brno – Starý Lískovec (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., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČO: 60733098, DS
- statutární město Brno, městská část Brno – Starý Lískovec, DS
- pro spis
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