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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

návrh opatření obecné povahy  

návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci  

 

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní 

komunikaci III. třídy, ulice Kalvodova, Brno  

  

 

Vyvěšeno dne:  

 

Sejmuto dne:  

 

  

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:  

 

 

Magistrát města Brna (dále „MMB“) 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 (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním 

provozu“), obdržel dne 10.12.2021 s doplněním 04.03.2022 od společnosti ZNAKOM s.r.o., IČ: 

26264641, se sídlem Zengrova 4, Brno 615 00, podání ve věci návrhu místní úpravy provozu na 

pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Kalvodova Brno v zastoupení společnosti 

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČ: 25317628, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno formou 

výkresu číslo D.2.1.7, příloha: „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“, akce: „ BRNO, KALVODOVA I – 

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“, zak. číslo: „OP - 28/2017“, arch. číslo: „H166“, 

stupeň: „DÚR“, datum: „LEDEN 2017“, měřítko: „1:250“, zpracovaný společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 

26264641. 

Společně s tímto podáním MMB dále obdržel stavební povolení Úřadu městské části města Brna, Brno 

– střed, Stavebního úřadu, oddělení speciálního stavebního úřadu a silniční správní orgán ze dne 

17.09.2018, pod č.j.: MCBS/2018/0152226/ADAM, spis. zn.: 3200/MCBS/2018/0125636, kterým bylo 

vydáno stavební povolení pro stavbu „Kalvodova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu; SO 05 – 

Komunikace, Brno“, které nabylo právní moci dne 20.10.2018 a dále rozhodnutí o prodloužení 

stavebního povolení Úřadu městské části města Brna, Brno – střed, Stavebního úřadu, oddělení 

speciálního stavebního úřadu a silniční správní orgán ze dne 17.08.2020, pod č.j.: 

MCBS/2020/0126224/ADAM, spis. zn.: 3200/MCBS/2020/0089539, kterým bylo prodlouženo stavební  
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povolení pro stavbu „Kalvodova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu; SO 05 – Komunikace, Brno“, 

a které nabylo právní moci dne 19.09.2020. Dále obdržel od společnosti ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641 

vyjádření dotčeného orgánu – POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství Jihomoravského kraje, 

Oddělení správy nemovitého majetku pod č.j.: KRPB-1172-697/ČJ-2016-0600MN-VOL.  

MMB dne 04.03.2022 zaslal dotčenému orgánu podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona  

o silničním provozu – Policii České republiky, Městské ředitelství policie Brno, Dopravní inspektorát 

Brno-město, pracoviště dopravního inženýrství, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, návrh stanovení 

místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy ul. Kalvodova Brno formou 

výkresu číslo D.2.1.7 uvedeného výše k projednání ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o 

silničním provozu. 

S ohledem na skutečnost, že se jmenovaný dotčený orgán ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení 

předmětného návrhu stanovení, tj. od 04.03.2022 do 04.04.2022, nevyjádřil, měl za to, že s tímto 

návrhem konkludentním způsobem souhlasí podle ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu, 

podle kterého mimo jiné nevyjádří-li se dotčený orgán do 30 dnů ode dne doručení návrhu stanovení, 

má se za to, že s návrhem stanovení souhlasí. 

Předmětný návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci se přímo dotýká zájmů 

vlastníků nemovitostí a provozoven sídlících na ulici Kalvodova 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. 

Při vydání tohoto návrhu opatření obecné povahy, kterým se navrhuje stanovení místní úpravy provozu 

na pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Kalvodova vycházel MMB především z 

obsahu návrhu stanovení zpracovatelem, formou výkresu číslo D.2.1.7 projednaného 

s příslušným dotčeným orgánem, jak je uvedeno v obsahu tohoto návrhu opatření obecné povahy. 

Z obsahu předmětného návrhu stanovení formou výkresu číslo D.2.1.7 a z poznatků z úřední činnosti 

je zřejmé, že tento návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikacích III. třídy, ulice 

Kalvodova Brno, řeší revizi stávající místní úpravy provozu po rekonstrukci kanalizace a vodovodu 

spočívající zejména v zúžení na jednosměrnou jednopruhovou komunikaci se šířkou jízdního pruhu 4,0 

m, přičemž jedna strana (ve směru staničení) v šířce 1,0 m bude vymezena pro cyklisty instalací svislého 

dopravního značení IP 4b „Jednosměrný provoz“ + dodatková tabulka E 12a „Jízda cyklistů 

v protisměru“ včetně vyznačení vodorovného DZ 6x V 20 „Piktogramový koridor pro cyklisty“ ; na druhé 

straně vznikne parkovací záliv v šířce 2,0 m včetně vyznačení sjezdů/nájezdů k nemovitostem pomocí 

vodorovného dopravního značení 11x V 12a „Žlutá klikatá čára“ a dále zde bude usměrněna rychlost 

na 30 km/h pomocí značení B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“ – to vše na ul. Kalvodova v úseku mezi 

ul. M. Pujmanové a ul. Preslova. V místě vyústění ul. M. Pujmanové na ul. Kalvodova budou odstraněny 

dopravní značky B 29 „Zákaz stání“ a C 2c „Přikázaný směr jízdy vlevo“. Dojde zde k umístění 

zpomalovacích polštářů oddělených od vozovky nájezdovými obrubníky ze všech stran. Na polštáře 

bude upozorňovat řidiče DZ 2x IP 2 „Zpomalovací práh“, které se umístí v úrovni nájezdu na polštář, 

dále zde bude instalováno DZ C 2c „přikázaný směr jízdy vlevo“ + nově dodatková tabulka E 13 „Symbol 

nebo text“ v tomto případě MIMO symbol 217 – jízdní kolo. Dopravní značení B 29 „Zákaz stání“ bude 

umístěno hlouběji do ulice M. Pujmanové. Vše v rozsahu podle přílohy tohoto návrhu opatření obecné 

povahy, přičemž veškeré vodorovné dopravní značení, které není zobrazeno nebo brání instalaci 

nového, bude před realizací tohoto návrhu opatření obecné povahy odstraněno. 
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Jedná se o svislé a vodorovné dopravního značení a dopravní zařízení, jejichž název, význam a užití je 

uveden v příslušných ustanoveních a přílohách vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla 

provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 294/2015 

Sb.“) a dále konkretizován v příslušných platných technických podmínkách Ministerstva dopravy. Toto 

řešení přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na předmětných pozemních 

komunikacích a na pozemních komunikacích v dané lokalitě. 

Předmětný návrh stanovení byl navržen podle zásad pro místní úpravu provozu na pozemních 

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

v příslušných českých technických normách ČSN a technických podmínkách Ministerstva dopravy. 

Tento návrh stanovení splňuje kritérium, podle kterého musí mimo jiné dopravní značky a dopravní 

zařízení tvořit ucelený systém podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona o silničním provozu 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 

podle ustanovení § 78 odst. 2 zákona o silničním provozu. Způsob organizace dopravy a místní úpravy 

provozu na předmětné pozemní komunikaci plně reflektuje důležitý veřejný zájem z hlediska 

bezpečnosti a plynulosti provozu na předmětné pozemní komunikaci.  

Realizace tohoto návrhu opatření obecné povahy bude podmíněna nabytím právní moci příslušného 

povolení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, ve věci užívání stavby povolené stavebním povolením Úřadu městské části 

města Brna, Brno – střed, Stavebního úřadu, oddělení speciálního stavebního úřadu a silniční správní 

orgán ze dne 17.09.2018, pod č.j.: MCBS/2018/0152226/ADAM, spis. zn.: 3200/MCBS/2018/0125636 

pro stavbu „Kalvodova I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu; SO 05 – Komunikace, Brno“. 

Osoba zodpovědná za odborné provedení opatření obecné povahy bude FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, 

stavby a.s., IČ: 25317628, se sídlem Mlýnská 68, 602 00 Brno, která toto provedení zajistí odborně 

způsobilou osobou pro tuto činnost. 

MMB v dané věci postupuje podle příslušných ustanovení § 77 zákona o silničním provozu ve spojení 

s ustanoveními § 171 - § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „správní řád“), a podle příslušných ustanovení vyhlášky č. 294/2015 Sb.  

Z ustanovení § 172 odst. 4 správního řádu vyplývá, že k návrhu stanovení místní úpravy provozu na 

pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Kalvodova, 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 jmenovaných pozemních komunikacích, mohou podat 

vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva, 

mohou být tímto opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, 

jejichž oprávněné zájmy mohou být 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 

v y z ý v á 
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dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – pozemní 

komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Kalvodova podávaly písemné připomínky nebo písemné 

odůvodněné námitky Magistrátu města Brna, odboru dopravy, ve lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění.  

 

Přílohy:  

- výkres číslo D.2.1.7, příloha: „SITUACE DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ“, akce: „BRNO, KALVODOVA I – 

REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU“, zak. číslo: „OP - 28/2017“, arch. číslo: „H166“, 

stupeň: „DÚR“, datum: „LEDEN 2017“, měřítko: „1:250“, zpracovaný společností ZNAKOM s.r.o., IČ: 

26264641 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

 

                                                                                                                    Ing. Jan Kaucký 

                            vedoucí oddělení místní a přechodné 

   úpravy provozu na pozemních komunikacích  

 

 

POČET LISTŮ: 02 (oboustranný tisk) 

POČET PŘÍLOH: 01/16 listů 

 

OBDRŽÍ: 

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 dále na úřední desce Úřadu městské části města Brna, Brno-střed, 

jejichž správních obvodů se týká a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 30 dnů. 

Patnáctým dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.  

- MMB (vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu, po dobu 30 dnů), e-spis 

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

po dobu 30 dnů a o zpětné zaslání s potvrzením vyvěšení po uvedenou dobu), DS 

 

NA VĚDOMÍ: 

 

- POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, MĚSTSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE BRNO, Dopravní inspektorát Brno-město, pracoviště 

dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, DS  

- ZNAKOM s.r.o., IČ: 26264641, DS 

- FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., IČO: 25317628, DS 

- Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, Středisko správy komunikací, DS 

- silniční správní úřad-speciální stavební úřad zde, e-spis 

- Úřad městské části města Brna, Brno – střed, silniční správní úřad-speciální stavební úřad, DS 
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