
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
601 67 BRNO, Kounicova 67

Odbor dopravy

C.j.: MMB/060691/2015
Spis. zn.: 540070D/MMB/060691/2015

Vyřizuje/linka
Ing. Lang/542174217

Brno dne
9. 2. 2015

VEŘEJNÁ VYHLASKA

Oznámení o záměru stanovení změny místní úpravy provozu a dopravního značení 
na pozemní komunikaci

Ufed méstské části města Brna 
Brno-Lfšeň

Jírova 2,Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: 13  4  é lo fd  Eva Hor

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:

Č M T

1 i  ö l .  2015
D s fl*  dne: ......

Čí$& dojřfoi.:

Xbo
■V fö K r ssr

Příloha:..........snr....... «..............

Ulice Novolíšeňská — změna organizace dopravy — zavedení obousměrného vyhrazeného 
pruhu pro cyklisty

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 -  zřízení obousměrného vyhrazeného 
pruhu pro cyklisty v ulici Novolíšeňská v úseku Jedovnická - Mifkova.

Návrh stanovení předmětné místní úpravy provozu se přímo dotýká zájmů vlastníků 
nemovitostí a provozoven sídlících v ulici Novolíšeňská a jejich návštěvníků a opírá se o 
požadavek cyklistické veřejnosti. Řeší provoz cyklistů v obousměrných vyhrazených pruzích. 
K návrhu vydal písemné vyjádření příslušný orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství 
Policie Jihomoravského kraje pod č.j. KRPB-198242-1/ČJ-2014-0600DI ze dne 10. 9. 2014.

V souladu s ustanovením § 172, odst. 4 správního řádu může k návrhu stanovení místní 
úpravy provozu v ulici Novolíšeňská 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 Novolíšeňská 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.
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Odbor dopravy Magistrátu města Brna podle § 172, odst. 1 správního řádu
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dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu v ulici Novolíšeňská v úseku 
Jedovnická - Mifkova podávaly písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky 
Odboru dopravy MMB ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění.
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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 -  Líšeň a současně bude zveřejněna způsobem 
umožňujícím dálkový přístup, vč. souboru pdf s projektovým zpracováním návrhu. Patnáctým 
dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou. Den doručení je dnem 
zveřejnění návrhu.

- ÚMČ Brno -  Líšeň (se žádostí o vyvěšení na úřední desku, vč. souboru pdf)

- MMB -  OVV (se žádostí o vyvěšení na úřední desku, vč. souboru pdf)

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