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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Návrh opatření obecné povahy
návrh stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci
Oznámení návrhu stanovení změny místní úpravy provozu na místní komunikaci III.
třídy v ul. Plovdivská – v blízkosti MŠ a ZŠ v MČ Brno-Žabovřesky.
Vyvěšeno dne:
Sejmuto dne:
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:
Ulice Plovdivská, místní komunikace III. třídy, Brno-Žabovřesky – u MŠ a ZŠ - změna
organizace statické dopravy a změna místní úpravy provozu na pozemní komunikaci.
Magistrát města Brna 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, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na
základě návrhu Mgr. Kláry Němcové, odsouhlaseného MČ Brno-Žabovřesky na místní
úpravu provozu na pozemních komunikacích - řešení dopravy v klidu a zajištění obrátkovosti
parkování u blízké MŠ a ZŠ, a po projednání s Policií ČR podle ustanovení § 77 odst. 3
zákona o silničním provozu, který se k dané věci vyjádřil dne 20.03.2018 pod č.j. KRPB53836-1/ČJ-2018-0600, zahájil, dle ustanovení § 171 a § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dle ustanovení § 77 zákona o
silničním provozu, řízení o návrhu opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích – místní komunikaci III. třídy v ulici Plovdivská v Brně.
Návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo
dotýká zájmů vlastníků nemovitostí a provozoven sídlících na ulici Plovdivská v Brně a jejich
návštěvníků, rovněž účastníkům silničního provozu ukládá povinnosti odchylné od obecné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, přičemž se opírá o požadavek zvýšení
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. V souvislosti se stanovením
organizace dopravy v klidu na místní komunikaci III. třídy v ulici Plovdivská v Brně,
v blízkosti MŠ a ZŠ, a související místní úpravě provozu na předmětné komunikaci, dojde
k usměrnění statické dopravy - umožnění krátkodobého zastavení vozidel rodičů dětí
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přivážejících do obou školských zařízení v MČ Brno-Žabovřesky z důvodu nedostatku
parkovacích míst pro rodiče, a to instalací příslušného dopravního značení „IP 13b“
„parkoviště s parkovacím kotoučem“ + dodatková tabulka „E 13“ s textem: „“„7.3009.00, 13.00-16.00 MAX 15 MIN“, „E 8e“ – „úsek platnosti“, „IP 11b“ – „parkoviště
kolmé nebo šikmé stání“, „V 12a“ – „žlutá klikatá čára“, „V 10 d“ – „parkovací pruh“,
„V 13“ – „šikmé rovnoběžné čáry“ „V 10 b“ – „stání kolmé“ - vše dle výkresové
dokumentace, která tvoří nedílnou součást tohoto návrhu stanovení. Současně bude, v souladu
s projektovou dokumentací odstraněna DZ „IP 11a“ – „Parkoviště“. Toto řešení bude přínosné
zejména pro usměrnění způsobu parkování a zajištění zvýšení počtu obrátkových parkovacích
míst s parkovacím kotoučem určených pro obsluhu ZŠ a MŠ ve stanovených časech a rovněž
přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích
v dané lokalitě.
Z ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu vyplývá, že k návrhu stanovení místní úpravy
provozu na pozemních komunikacích - místní komunikaci III. třídy v ulici Plovdivská v Brně
- 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 místní komunikaci, mohou podat vlastníci nemovitostí, jejichž
práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva, mohou být tímto
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 změny stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci
III. třídy v ulici Plovdivská v Brně, podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné
námitky Magistrátu města Brna, odboru dopravy, ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění.

Ing. Jan Kaucký
vedoucí oddělení místní a přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích
Příloha: změna dopravního značení č. výkresu „VAR 1-2“ - pod názvem akce: „UL.
PLOVDIVSKÁ - MK“, zpracovaná společností Brněnské komunikace a.s., Renneská 1 a,
Brno s datem „BŘEZEN 2018“, Měřítko 1:500.
Rozdělovník:
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 na úřední desce Úřadu městské části Brno-Žabovřesky
a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po
vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu.
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- ÚMČ Brno-Žabovřesky (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového
přístupu po dobu 30 dní a o zpětné zaslání potvrzení o vyvěšení), DS;
- Statutární město Brno, MČ Brno-Žabovřesky (na vědomí);
- MMB – OVV (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu po
dobu 30 dnů), DS;
- Brněnské komunikace a.s., Správní středisko (na vědomí), DS;
- Mgr. Klára Němcová – emailem;
- Spis.

