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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu a
dopravního značení na silnici II. třídy Jihlavská

Odbor dopravy Magistrátu města Brna jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností
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) ve věci stanovení změny
místní úpravy provozu – realizace opatření pro cyklisty na silnici II. třídy Jihlavská v úseku
krematorium – Kamenice podle dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto oznámení.

Odůvodnění:
V současné době existuje stezka pro chodce a cyklisty vedoucí od ul. Vídeňské, resp. Renneské
třídy podél tramvajové trati k městskému krematoriu.
Návrh řeší návaznost této trasy pro cyklisty od krematoria po ul. Jihlavská ke křižovatce
s ul. Kamenice. Na ul. Jihlavská budou v obou směrech vyznačeny piktogramy pro cyklisty a
v místě, kde to umožňují šířkové parametry komunikace, bude zřízen vyhrazený pruh pro cyklisty.
Navržená dopravní opatření budou realizována na základě požadavků cyklistické veřejnosti a jsou
v souladu s Generelem cyklistické dopravy ve městě Brně.

Poučení:
V souladu s ustanovením § 172, odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní úpravy
provozu v ulici Jihlavská kdokoliv, 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
Jihlavská vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem
vlastnického práva, mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčena, podat k OD MMB
písemné odůvodněné námitky.

Č.j.: MMB/0140597/2016/2
Odbor dopravy Magistrátu města Brna podle § 172, odst. 1 správního řádu
vyzývá
dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu v ulici Jihlavská podávaly písemné
připomínky nebo písemné odůvodněné námitky Odboru dopravy MMB ve lhůtě do 30 dnů od jeho
zveřejnění.

„otisk úředního razítka“

Ing. Zdeněk Lang
referent Odboru dopravy MMB
oprávněná úřední osoba

Příloha a nedílná součást stanovení: 1x situace dopravního značení

V souladu s ustanovením § 172 správního řádu doručuje OD MMB toto oznámení dotčeným
osobám veřejnou vyhláškou. Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za
doručenou. Den doručení je dnem zveřejnění návrhu.
Opatření obecné povahy – oznámení o záměru stanovení přechodné úpravy na pozemních
komunikacích musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města
Brna, úřadech městských částí Brno – střed a Brno – Bohunice 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 – střed (se žádostí o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů, vč. souboru pdf)
ÚMČ Brno – Bohunice (se žádostí o vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dnů, vč. souboru pdf)
Brněnské komunikace a.s., Správní středisko (na vědomí)

