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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Toto opatření se doručuje veřejnou vyhláškou. Musí výt vyvěšeno na úřední desce Úřadu městské části
města Brna, Brno – Slatina, po dobu 15-ti dnů. Dnem vyvěšení se písemnost považuje za doručenou.
Rozhodující pro běh lhůty je vyvěšení na úřední desce městské části města Brna, Brno – Slatina.

Opatření obecné povahy
dočasný zákaz stání na místní komunikaci
Úřad městské části města Brna, Brno - Slatina, Odbor výstavby a územního rozvoje, jako silniční správní
úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), čl. 30 odst. 2) písm. b) obecně
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění
pozdějších vyhlášek, a podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších
předpisů, na základě návrhu ze dne 24. 07. 2017 podaném Technickými službami Brno – Slatina,
příspěvkovou organizací, se sídlem na Přemyslově náměstí 6/13, 627 00 Brno, (dále také jen
„navrhovatel“), vydává z důvodu údržby na místních komunikacích dle přiloženého seznamu, toto
opatření obecné povahy, kterým:

I.

podle § 19a odst. 1 zákona o pozemních komunikacích

dočasně zakazuje stání
na místních komunikacích v termínu od 28. 08. 2017 do 14. 09. 2017
na ulicích:
Křehlíkova, Pivodova, Zemanova, Lučiny, Černozemní, Ráj, Šmahova, O. Veselého, Blažovická,
Moutnická, Budínská, Hliník, Kovárenská, Přemyslovo nám.- za parkem, Kikrleho, Za kostelem,
parkoviště před poštou Přem. nám., Vlárská, Zlínská, Podstránská, Černovičky, Stránská, parkoviště –
Prostějovská, Rousínovská, Dědická, Kroměřížská, Mikulčická; Vlnitá, Pomezní, Kozinova,
Šmilovského, Bučovická, Slavkovská, Langrova, Vyškovská, V Nové čtvrti, Strážnická, část ulice
Tuřanka (silnice k Airproducts, Slatinka), parkoviště před Areálem Slatina

Č.j. MCBSLA/04152/17/OVÚR/MK

str. 2

28. 08. 2017

Křehlíkova, Pivodova, Černozemní, Zemanova, Lučiny

29. 08. 2017

Šmahova, Ráj, O. Veselého, Blažovická, Moutnická

30. 08. 2017

parkoviště Přemyslovo náměstí před poštou, Přemyslovo náměstí za parkem,
Budínská, Hliník, Kovárenská, Kikrleho, část Šmahova, Za Kostelem

31. 08. 2017

Vlárská - celá

01. 09. 2017

Zlínská (okolo NS Albert) včetně parkovišť vlevo, Podstránská

05. 09. 2017

Černovičky, Stránská

06. 09. 2017

parkoviště Mikulčická lichá (včetně Albert vpravo), parkoviště při ulicích
Kroměřížská, Dědická, Rousínovská, Prostějovská, před Mikulčickou 6

07. 09. 2017

Vlnitá, Pomezní, Kozinova, Šmilovského

08. 09. 2017

Rousínovská, Kroměřížská, Bučovická včetně parkovišť přímo v ulici,
Slavkovská (ulice, ne parkoviště)

11. 09. 2017

Langrova včetně všech parkovišť a příjezdů

12. 09. 2017

Vyškovská, silnice mezi Slavkovskou a Vyškovskou, parkoviště Slavkovská,
V Nové čtvrti

13. 09. 2017

Strážnická, Dědická, Mikulčická sudá včetně parkovacích stání, parkoviště
pod SSO, Prostějovská včetně parkovacích stání

14. 09. 2017

část ulice Tuřanka (silnice k Airproducts), parkoviště před Areálem Slatina
Slatinka,

II.

podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu

s t a n o v í přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci dle přiloženého seznamu DZ,
provedenou svislými přenosnými dopravními značkami B 29 „Zákaz stání“, IP 25a „Zóna
s dopravním omezením“, IP 25b „Konec zóny s dopravním omezením“.
Toto opatření obecné povahy je vydáno s následujícími podmínkami:
1.
Umístění svislých přenosných značek B 29 „Zákaz stání“, IP 25a „Zóna s dopravním omezením“,
IP 25b „Konec zóny s dopravním omezením“ (dále také jen „svislé přenosné dopravní značky“) 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. DZ B29 a IP25a, IP25b musí obsahovat text:
„BLOKOVÉ ČIŠTĚNÍ“ PLATÍ VČETNĚ PARKOVACÍCH ZÁLIVŮ s uvedením data a časového údaje
od – do.
2.
Při umístění svislých přenosných dopravních značek budou splněny požadavky dané technickou
normou ČSN 01 8020 „Dopravní značky na pozemních komunikacích“, dále požadavky technických
podmínek TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a technických podmínek T
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 s přesným časovým intervalem
zakazujícím stání v jednotlivých ulicích dle plánu jízdy čistícího vozu.
Odůvodnění
Dne 24. 07. 2017 podaly Technické služby Brno-Slatina, příspěvková organizace, se sídlem na
Přemyslově náměstí 6/13, 627 00 Brno zdejšímu správnímu orgánu návrh na stanovení dočasného zákazu
stání na místních komunikacích dle přiložené dokumentace v termínu od 28. 08. 2017 do 14. 09. 2017.
Důvodem pro toto opatření obecné povahy je výkon údržby pozemních komunikací (dle přiložené
dokumentace), které mají být v uvedené době vyčištěny, a je nutné, aby na vozovce v době jejího čištění
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nestála žádná silniční vozidla, která by bránila efektivnímu výkonu čištění komunikace. Navrhovatel
zároveň požádal o stanovení přechodné úpravy provozu formou svislých přenosných zákazových značek
B 29 „Zákaz stání“, IP 25a „Zóna s dopravním omezením“, IP 25b „Konec zóny s dopravním omezením“,
které by měly být umístěny podle situačního výkresu.
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brnoměsto a Brno-venkov, vyjádřením ze dne 29. 12. 2016, č. j. KRPB-296895-1/ČJ-2016-0600 DI vyslovilo
s návrhem souhlas.
Při vydání tohoto opatření obecné povahy vycházel zdejší správní orgán především z obsahu návrhu
navrhovatele. Z jeho obsahu je zřejmé, že místní komunikace dle přiložené dokumentace mají být v
termínu od 28. 08. 2017 do 14. 09. 2017 za pomoci strojních mechanismů čištěny, a to zejména
s ohledem na ukončení zimní údržby pozemních komunikací. Je nutné, aby na vozovce místních
komunikací v době jejich čištění nestála žádná silniční vozidla bránící efektivnímu vyčištění komunikace.
Proto zdejší 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 nich v době
čištění nebudou stát (parkovat) silniční vozidla. Zákaz bude proveden svislými přenosnými dopravními
značkami B 29 „Zákaz stání“, IP 25a „Zóna s dopravním omezením“, IP 25b „Konec zóny s dopravním
omezením“, jejichž stanovení bylo rovněž provedeno tímto opatřením obecné povahy výrokem II.
Silniční správní úřad vydal opatření obecné povahy podle § 19a odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o
pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), ve znění pozdějších předpisů,
bez řízení o jeho návrhu opatření obecné povahy, protože hrozilo nebezpečí z prodlení, z důvodu
nedodržení plánovaného harmonogramu čištění na předmětných místních komunikacích, a došlo by
k narušení veřejného pořádku.
Byla stanovena zkrácená úprava provozu bez předchozího řízení o návrhu opatření obecné povahy,
protože plánované termíny údržby místních komunikací v žádosti navrhovatele nepřesahují 60 dnů dle §
77 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(dále jen „zákon o silničním provozu“), ve znění pozdějších předpisů.
Poučení
Podle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat proti opatření obecné povahy 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 3 let od účinnosti opatření obecné povahy.
Opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení této veřejné vyhlášky.

Mgr. Danuše Stoklásková
tajemnice, za vedoucí odboru výstavby a územního rozvoje

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a to i způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
Vyvěšeno dne: ……………

Sejmuto dne:………..

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
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Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
Příloha:
Situace s vyznačením přechodného dopravního značení ověřená silničním správním úřadem pro žadatele
a silniční správní úřad.

Obdrží:
Hlavní účastník - žadatel (dodejky)
1. Technické služby Brno, příspěvková organizace, IDDS: a6vhuwm
sídlo: Přemyslovo náměstí č.p. 6/13, Brno-Slatina, 627 00 Brno 27
účastníci
2. Brněnské komunikace a.s., IDDS: tk7c8xt
sídlo: Renneská třída č.p. 787/1a, Štýřice, 639 00 Brno 39
ostatní
3. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, MŘ, Specializované pracoviště DI MB a BO, IDDS:
jydai6g
sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00 Brno 2
4. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, IDDS: a7kbrrn
sídlo: Kounicova 67, 602 00 Brno
5. Městská policie, revír jih, IDDS: scedv36
sídlo: Dornych č.p. 59/114, Komárov, 617 00 Brno
6. Úřad městské části města Brna, Brno-Slatina, Majetkový odbor, IDDS: bj9b3rx
sídlo: Budínská č.p. 88/2, Slatina, 627 00 Brno
-spis

