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    VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

 

Oznámení o záměru stanovení změny místní  úpravy  provozu  na pozemní komunikaci, ulici  

Nádražní, Benešova,  Husova,  Hybešova,  Nové sady,  změna organizace dopravy.  

 

Vyvěšeno dne: 

 

 

Sejmuto dne: 

 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

 

 

 

Ulice  –  Nádražní, Benešova,  Husova,  Hybešova, Nové sady,  změna organizace dopravy a 

související změny místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

 

 

 

Magistrát města Brna (dále jen „MMB“) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle 

ustanovení § 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“), zahájil řízení o opatření obecné povahy podle § 171 zákona č. 

500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)  a  podle § 77, odst. 

(1), písm. c) zákona č. 361/2000Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, ve 

věci stanovení změny organizace dopravy v ulici Nádražní, Benešova, Husova, Hybešova, Nové 

sady a související změny místní úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, 

zpracovaného společností Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098,  měřítko 1:500,  s  datem 

červen 2018, společnosti Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, se sídlem Renneská třída 

787/1a, 639 00 Brno-Štýřice.  

 

 

Dále MMB na základě své žádosti o vyjádření k výše uvedenému návrhu dne 26.7. 2018 obdržel 

stanovisko dotčeného orgánu – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie 

Jihomoravského kraje, Specializovaného pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno – 

venkov, pod č.j.: KRPB-96032-2/ČJ-2018-0600DI-VAC, ze dne 19.7. 2018, ve smyslu ustanovení 

§ 77 odst. 3 zákona o silničním provozu. 

 

. 
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Návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu se přímo dotýká zájmů vlastníků nemovitostí a 

provozoven sídlících ve výše uvedených ulicích a jejich návštěvníků a opírá se o změnu místní 

úpravy provozu na ulicích Nádražní, Benešova, Husova, Hybešova, Nové sady, po projednání  s 

příslušným orgánem Policie České republiky tj. Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského 

kraje, Specializovaným pracovištěm dopravního inženýrství Brno - město a Brno – venkov, který se 

vyjádřil k realizaci této úpravy a kdy tento návrh ukládá účastníkům silničního provozu povinnosti 

odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Tato úprava na předmětných 

ulicích Nádražní, Benešova,  Husova,  Hybešova, Nové sady v daném dopravním prostoru se opírá 

o požadavek zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v  dané oblasti 

pro všechny účastníky v  důležitém veřejném  zájmu.  Příslušná výkresová dokumentace obsahuje 

instalaci  2 x DZ  IP  13b (  Parkoviště s parkovacím kotoučem  )  na  ulici  Nádražní, 2x dodatkové 

tabulky E 13 ( Text – 2 místa zásobování MAX. 30MIN ). V dopravním prostoru ulice Nádražní, 

Benešova, bude provedena  instalace  3 x DZ B 20a ( Nejvyšší dovolená rychlost 30Km/hod. ),  DZ   

B 24b  ( Zákaz  odbočování vlevo ) na ulici Benešovu s dodatkovou tabulkou E 13 ( Text – MIMO 

BUS, Dopravní obsluhu, IZS a cyklisté ).  Jedná  se  dále  o  instalaci  DZ   C  2b ( Přikázaný směr 

jízdy vpravo), s dodatkovou tabulkou E 13 ( Text – MIMO MHD, IZS a cyklisté ) na ulici 

Masarykova, směr ulice Nádražní. Dále se jedná o instalaci DZ IJ 4a ( Označník zastávky, kdy je ve 

značce  uveden nápis TAXI, pro označení stanoviště vozidel taxislužby označených střešní svítilnou 

s nápisem TAXI ) a příslušného vodorovného značení V 11a ( Stanoviště vozidel TAXI, označená 

střešní svítilnou s nápisem TAXI ), na ulici Nádražní, odstranění dodatkové tabulky E 13 ( Text – 

MIMO DPMB),  instalace  dodatkové  tabulky   E13 (Text – MIMO  BUS ), odstranění DZ IP  13c   

 ( Parkoviště s parkovacím automatem ), 2 x dodatkové tabulky E 13 ( Text – Řidič je povinen 

uhradit cenu za parkování, PO – PA  07-22h, SO 07-13 ),  VDZ V 13 ( Šikmé rovnoběžné čáry )  a  

odstranění  DZ IP 12  ( Vyhrazené parkoviště )  s  dodatkovou tabulkou E 13 ( Text – TAXI ), dle 

výkresové dokumentace, která je nedílnou součástí.  Na ulici Husova, Hybešova,  Nové sady,  bude 

instalováno  příslušné  DZ  IS 9e ( Návěst před křižovatkou s omezením ) na dobu 3 měsíců a to z 

důvodu podání informací o omezení dopravy v daném úseku. Směr ulice Benešova  -  Křenová a po  

zvážení daných skutečností, také směr z ulice Křenová ( před hotelem Grand ) na ulici Benešova a 

Nádražní,  nebude  omezeno  odbočení a v tomto směru se zachová současný stav.  Tento návrh 

dopravního řešení na předmětných ulicích Nádražní a Benešova koresponduje s požadavkem 

zvýšení bezpečnosti provozu v tomto dopravním prostoru, kdy toto řešení bude přínosné pro 

zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v  dané oblasti pro všechny účastníky provozu v  tomto 

významném dopravním uzlu  Statutárního města Brna. 

 

 

 

 

 

V souladu s ustanovením § 172, odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení změny místní 

úpravy provozu v ulici Nádražní, Benešova, Husova,  Hybešova, Nové sady, kdokoli, jehož práva, 

povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením obecné povahy dotčeny, uplatnit u Odboru 

dopravy MMB písemné připomínky a v souladu s ust. § 172, odst. 5 správního řádu mohou 

k návrhu stanovení místní úpravy provozu v ulici Nádražní, Benešova, Husova, Křenová, Nové 

sady, vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 

vlastnického práva, mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, podat proti návrhu 

k OD MMB písemné odůvodněné námitky. 

 

 

Odbor dopravy Magistrátu města Brna podle § 172, odst. 1 správního řádu 
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      v y z ý v á 

 

 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení změny místní úpravy provozu v ulici Nádražní, Benešova, , 

Husova,  Hybešova, Nové sady, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky 

Odboru dopravy MMB ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění. 

 

 

 

 

 

         Ing. Vlastimil Vosinek 

                   oprávněná úřední osoba 

                                 

 

                                                 otisk úředního razítka 

 

 

 

 

 

Výkresová dokumentace je k nahlédnutí na Odboru dopravy MMB a na ÚMČ Brno – střed. 

 

 

 

Obdrží:  

 

V souladu s ustanovením § 172 správního řádu doručuje OD MMB 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 na úřední desce ÚMČ Brno – střed a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den 

doručení je dnem zveřejnění návrhu. 

 

 

 

 

 

-  ÚMČ  Brno –  střed  ( se žádostí o vyvěšení na úřední desku ),  DS 

 

-  MMB – OVV  ( se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu ) 

 

-  Brněnské komunikace a.s.,  Správní středisko ( na vědomí ), DS  

 

-  Spis 
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