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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 

 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

 

 

Odbor dopravy MMB jako příslušný orgán státní správy podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 124 odst. 6 

zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů,  

po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP JMK, č.j. KRPB-228312-1/ČJ-2015-0600DI 

ze dne 6. 10. 2015, 

postupem v souladu s ustanovením § 171 a následně části šesté zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

stanovuje místní úpravy provozu 
 

na místních pozemních komunikacích Optátova, Lelkova, Pivoňkova, Jedlová a na veřejně 

přístupných účelových komunikacích Lelkova (Lelkova – Prašnice), Lelkova (Lelkova – Ke 

káčatům) z důvodu zavedení obousměrného provozu pro cyklisty v ulici Optátova v úseku 

Nálepkova - Lelkova podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení. 
 

Užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení nesmí být v rozporu 

s příslušnými ustanoveními zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 398/2009 Sb., vyhlášky  

č. 294/2015 Sb. a s technickými podmínkami TP 65. 
 

 

Odůvodnění: 

Navržená místní úprava provozu se týká místní pozemní komunikace Optátova, kde bude 

v úseku Nálepkova - Lelkova zavedena možnost obousměrného provozu pro cyklisty pomocí 

úpravy svislého i vodorovného dopravního značení (piktogramy). V rámci úpravy bude také 

v celém úseku vodorovným dopravním značením vyznačen podélný parkovací pruh. 
 

Navržená dopravní opatření budou realizována na základě požadavků cyklistické veřejnosti a 

jsou v souladu s Generelem cyklistické dopravy ve městě Brně. 
 

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 pod č.j. KRPB–228312-1/ČJ-2015-

0600DI, byl návrh opatření obecné povahy dle § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. správního 

řádu vyvěšen na úřední desce dne 24. 11. 2015 pod č. j. MMB/0405614/2015.  

 

 
 



Č.j.:  MMB/0405614/2016 

 

 

Poučení: 

Proti opatření obecné povahy, podle § 173, odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek. 

Opatření obecné povahy nabývá platnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední 

desce. 

 

 

 

Ing. Zdeněk Lang 

„otisk úředního razítka“     referent Odboru dopravy MMB 

               oprávněná úřední osoba 

 

 

 

Příloha a nedílná součást stanovení:  1x situace dopravního značení 

 

Opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích musí být 

vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Magistrátu města Brna, úřadu městské části Brno – 

Jundrov a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

 

 

 

Vyvěšeno dne: ……………    Sejmuto dne: …………… 

 

 

 

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí z úřední desky: 

 

 

 

Obdrží:  

 

ÚMČ Brno – Jundrov (se žádostí o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů, vč. souboru pdf) 

 

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