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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

opatření obecné povahy 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místní komunikaci III. tř., ul. 

Čápkova, Brno-střed 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne: 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

Magistrát města Brna jako věcně a místně příslušný správní orgán podle§ 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 projednaného návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích dle 

ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, vyjádřeného konkludentním způsobem dotčeným 

orgánem, kterým je dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu - Policie České 

republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště dopravního 

inženýrství, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, jež mu byl doručen dne 03. 02. 2022, evidovaný pod 

č. j.: KRPB-28752-1/ČJ-2022-0600DI,  

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu, 

s t a n o v í  

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích – místní komunikaci III. třídy, ulice Čápkova, ul. 

Grohova, ul. Gorkého, Brno-střed, provedenou instalací dopravního značení v rozsahu projektové 

dokumentace č. 01.2, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy. 

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci: 

1. Umístění a provedení předmětného dopravního značení bude realizováno v rozsahu výkresu: 

výkres č.: 01.2; název akce: „OPS 1-13, FÁZE A, ULICE ČÁPKOVA - MK“; název výkresu: „ZMĚNA 

DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“; datum: „Duben 2021“; měřítko: „1:500“; č. zakázky: „0794-2021“, 

zpracovaného společností Brněnské komunikace a. s., IČ: 60733098, a to v souladu s příslušnými 

ustanoveními zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 509/2021 Sb., včetně příslušných českých 

technických norem ČSN a technických podmínek Ministerstva dopravy. 

2. Osoba zodpovědná za řádné provedení úpravy provozu bude společnost Brněnské komunikace a.s., 

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 60733098.  
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Odůvodnění 

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

§ 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“), obdržel dne 01. 02. 2022 

návrh místní úpravy provozu na pozemních komunikacích – místních komunikacích III. tř., ul. Čápkova, 

ul. Grohova, ul. Gorkého, Brno-střed, formou výkresu: 

výkres č.: 01.1; název akce: „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, UL. ČÁPKOVA - MK“; název výkresu: „ZMĚNA 

DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“; datum: „Listopad 2021“; formát: A3; měřítko: „1:500“; č. zakázky: 0794-2021, 

zpracovaného společností Brněnské komunikace a. s., se sídlem Renneská třída 787/1a,  

639 00 Brno, IČ: 60733098. 

Dne 03. 02. 2022 MMB předal dotčenému orgánu – Policii České Republiky, Městské ředitelství policie 

Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno (dále jen 

„Policie ČR“), k projednání výše uvedený výkres na základě ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním 

provozu, jež je veden pod č. j.: KRPB-28752-1/ČJ-2022-0600DI. 

Vzhledem k tomu, že se dotčený správní orgán nevyjádřil v zákonné třicetidenní lhůtě, kdy mělo být 

stanovisko dotčeného orgánu doručeno správnímu orgánu, má se za to, že s předloženým návrhem 

souhlasí. Počátek běhu lhůty je určen doručením návrhu dotčenému správnímu orgánu, tedy 03. 02. 

2022. MMB tedy dále postupoval na základě ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, v 

souladu s ustanovením § 40 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“).  

Z výše uvedeného obsahu plyne, že MMB tento návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních 

komunikacích považoval za návrh projednaný s Policií ČR na základě ustanovení § 77 odst. 3 zákona 

o silničním provozu. 

Dodatečně MMB obdržel dne 01. 03. 2022 souhlasné vyjádření k návrhu místní úpravy na předmětné 

ulici od statutárního města Brna, Brno-střed, kterou odsouhlasila usnesením RMČ/2022/152/05 ze dne 

21. 02. 2022 Rada městské části Brno-střed. 

Dne 08. 03. 2022 byl v souladu s ustanovením § 172 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), návrh opatření obecné povahy (dále jen „návrh 

OOP“) MMB, vedený pod č. j.: MMB/0129890/2022/NEM, zveřejněn na úřední desce MMB a dne  

08. 03. 2022 zveřejněn na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, podle ustanovení 

§ 25 odst. 2 správního řádu s tím, že dotčené osoby byly v tomto návrhu OOP vyzvány, že k němu 

mohou podávat připomínky nebo námitky ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění podle ustanovení § 172 

odst. 4 a 5 správního řádu. V návrhu OOP bylo dále uvedeno, že písemné připomínky k návrhu OOP 

může kdokoli, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, 

uplatnit u správního orgánu písemné připomínky nebo na veřejném projednání ústní připomínky. 

Připomínkami se MMB bude zabývat jako podkladem pro opatření obecné povahy a vypořádá se s nimi 

v jeho odůvodnění. Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 

vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, byli v návrhu OOP poučeni, že 

proti němu mohou podávat písemné odůvodněné námitky o nichž rozhodne MMB. Návrh OOP byl 

z úřední desky MMB sejmut dne 08. 04. 2022, a úřední desky Úřadu městské části města Brna, Brno-

střed sejmut dne 08.04.2022, tedy po uplynutí zákonné patnáctidenní lhůty. 
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Ve lhůtě 30 dnů od posledního dne zveřejnění návrhu OOP (23. 03. 2022), tj. do 24. 04. 2022, k němu 

nebyly podány žádné připomínky nebo námitky. 

Tímto stanovením dojde ke změně místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v oblasti 

placeného stání (dále jen „OPS“) 1-13 oblast Grohova, provedenou instalací vodorovného dopravního 

značení: 12x V 20 „Piktogramový koridor pro cyklisty (v úseku ulic Grohova – Gorkého); a svislého 

dopravního značení: 1x C 2f „Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevo“; u křižovatky s ul. Gorkého pod 

značením B 2 „Zákaz vjezdu všech vozidel“ umístění dodatkové tabulky E 12b „Vjezd cyklistů v 

protisměru povolen“, vše ve směru na ul. Grohova. Na místní komunikaci, křižovatka ulic Grohova x 

Čápkova, dojde k instalaci dopravního značení 1x V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“ (stávající vodorovné 

dopravní značení V 13 se zaoblí poloměrem 3 m). Na ul. Čápkova, ve směru na ul. Gorkého, má dojít i 

instalaci 2x V 13, které navazuje na parkovací místa v OPS, jež bude vyznačovat opačný způsob stání, 

kdy bude nově doplněno svislou dopravní značkou IP 13c „Parkoviště s parkovacím automatem“ - 

symbol, uvedený ve spodní části značky, vyznačuje stanovený způsob stání na parkovišti. Pod touto 

značkou bude dodatková tabulka E 13 „text: „ZÓNA B V PRACOVNÍ DNY S OPRÁVNĚNÍM NEBO PO ZAPLACENÍ 

CENY NA MÍSTĚ““+ dodatková tabulka E 13 text: „OBLAST 1-13“, vč. E 12a „Jízda cyklistů v protisměru“. 

Stávající značení 1x IP 13c „Parkoviště s parkovacím automatem“, které vyznačuje současný způsob 

stání s uvedeným symbolem, bude odstraněno. Na ul. Čápkova dále dojde ke změně způsobu 

parkování 2x V 10f „Vyhrazené parkoviště pro vozidlo přepravující osobu těžce postiženou nebo osobu 

těžce pohybově postiženou“; a u křižovatky s ulicí Gorkého k odstranění 1x dodatková tabulka E 13 

„text: MIMO KOLO + symbol č. 217 „Jízdní kolo““, kterou nahradí dodatková tabulka E 12c „Povolený 

směr jízdy cyklistů“. Na ulici Gorkého dojde k odstranění 1x C 2a „Přikázaný směr jízdy přímo“; a 

instalaci 1x E 12c „Povolený směr jízdy cyklistů“. Na ul. Grohova dojde k instalaci 1x C 2d „Přikázaný 

směr jízdy přímo a vpravo“. Vše bude provedeno v rozsahu přílohy výše uvedeného výkresu 01.1, který 

je nedílnou součástí tohoto návrhu opatření obecné povahy. 

Projektová dokumentace byla vypracována především za účelem umožnění jízdy cyklistů v protisměru 

v OPS, doplněnou vodorovným dopravním značením V 20 „Piktogramový koridor pro cyklisty“, na místní 

komunikaci III. tř., ul. Čápkova, čímž se jim umožní průjezd dopravním prostorem. Cyklistické stávající 

opatření, které se nachází na ul. Gorkého, tak umožňuje plynule navázat na nově navrhovanou místní 

úpravu provozu na ul. Čápkova. Jde o opatření, které efektivně hospodaří s prostorem komunikace 

vzhledem k nedostatečné šířce možného provedení samostatného vyhrazeného jízdního pruh pro 

cyklisty. Daným řešením jsou splněny požadavky pro místní úpravu provozu na pozemních 

komunikacích uvedených v zákoně o silničním provozu, jeho prováděcí vyhlášce č. 294/2015 Sb., 

kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 509/2021 Sb. 

(dále jen „vyhláška č. 294/2015 Sb.“), v příslušných českých technických normách ČSN a technických 

podmínkách Ministerstva dopravy. Zároveň je zde splněno kritérium, podle kterého dopravní značky a 

dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém a současně kritérium, podle kterého se smějí užívat jen v 

takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na 

pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem. 

MMB dodatečně projednal předmětný návrh stanovení se zpracovatelem výkresu spol. Brněnské 

komunikace a. s. a následně upravil tak, že byl doplněn o vodorovné dopravní značení V 10g „Omezené 

stání“ tak, aby modré zóny byly z každé strany ohraničeny a vyznačovaly dovolené zastavení a stání a 

stanovovaly způsob stání ve vztahu k okraji pozemní komunikace v souladu s vyhláškou č. 294/2015 

Sb. Jde o úsek mezi vodorovným dopravním značením V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“ na místní 

komunikaci, ul. Čápkova.  
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Dne 22. 04. 2022 obdržel MMB upravený výkres: výkres č.: 01.2; název akce: „OPS 1-13, FÁZE A, 

ULICE ČÁPKOVA - MK“; název výkresu: „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“; datum: „Duben 2021“; 

měřítko: „1:500“; č. zakázky: „0794-2021“. 

Předmětná změna místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je navržena podle zásad 

uvedených v zákoně o silničním provozu, jeho prováděcí vyhlášce č. 294/2015 Sb., příslušných českých 

technických norem ČSN a technických podmínek Ministerstva dopravy. Způsob organizace dopravy a 

místní úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci plně reflektuje důležitý veřejný zájem z 

hlediska bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích v dané oblasti.  

MMB v dané věci tedy postupoval podle ustanovení § 77 zákona o silničním provozu ve spojení 

s ustanoveními § 171 - § 174 správního řádu, a dalších shora uvedených předpisů. 

Osoba zodpovědná za řádné provedení úpravy provozu bude společnost Brněnské komunikace a.s., 

se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 60733098. 

Poučení 

Podle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.  

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení této veřejné 

vyhlášky. 

 

otisk úředního razítka 

 

Michal Němeček, DiS. 

referent úpravy dopravního značení 

POČET LISTŮ: 04 

POČET PŘÍLOH: 01 

výkres č.: 01.2; název akce: „OPS 1-13, FÁZE A, ULICE ČÁPKOVA - MK“; název výkresu: „ZMĚNA 

DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“; datum: „Duben 2021“; měřítko: „1:500“; č. zakázky: „0794-2021“, zpracovaný 

společností Brněnské komunikace a. s., se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, IČ: 60733098 

OBDRŽÍ: 

V souladu s ustanovením § 173 správního řádu doručuje Magistrát města Brna, Odbor dopravy, toto opatření obecné povahy 

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 města Brna, 

Brno-střed a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost 

považuje za doručenou byla-li v této lhůtě splněna i povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

- Úřad městské části města Brna, Brno-střed (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu, po dobu 

15 dnů a o zpětné zaslání s potvrzením vyvěšení po uvedenou dobu), DS 

- Brněnské komunikace a. s., IČ: 60733098 (realizace), DS 

NA VĚDOMÍ: 

- Policie České Republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát, pracoviště dopravního inženýrství,  

Kounicova 24, 611 32 Brno, DS 

- spis 
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