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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 Doubí, 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“), na základě objednávky statutárního města Brna, Magistrátu města Brna, odboru dopravy, ze 

dne 03.10.2017, č. j. MMB/0396507/2017/ZAV, sp. zn. 5400/OD/MMB/0396507/2017/1, v souvislosti 

s vyjádřením dotčeného orgánu – Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského 

kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno -  venkov č.j. KRPB-

87682-2/ČJ-2017-0600DI-VAC, ze dne 15.12.2017, pod názvem „Vyjádření k akci: „Návrh změny místní 

úpravy provozu na ulici Doubí v Brně“.“, obdržel dne 19.07.2019 návrh místní úpravy provozu na 

pozemní komunikaci – místní komunikaci III. třídy, ulice Doubí, Brno, statutárního města  Brna, se 

sídlem Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno, formou výkresu číslo 01.2 pod názvem „ZMĚNA 

DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, pod názvem akce „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE DOUBÍ - MK datum 

„LISTOPAD 2017“, formát „A3“, měřítko „1:500“, č. zakázky „1132-2017“, zpracovaného společností 

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

MMB dne 26.07.2019 pod č.j.: MMB/0313866/2019/ZAV, sp.zn.: 5400/OD/MMB/0396507/2017/3, zaslal 

dotčenému orgánu – Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, 
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Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno – město a Brno -  venkov, se sídlem Kounicova 

24, 611 32 Brno, návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní komunikaci 

III. třídy, ulice Doubí, Brno,  formou výkresu číslo 01.2 uvedeného v předchozím odstavci tohoto návrhu 

opatření obecné povahy, k projednání ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu. 

MMB dne 22.08.2019 obdržel od dotčenému orgánu v předchozím odstavci tohoto návrhu opatření 

obecné povahy uvedený výkres s vyznačeným odsouhlasením s otiskem razítka a podpisem 

jmenovaného dotčeného orgánu pod č.j.: KRPB-170423-1/ČJ-2019-0600DI, ze dne 21.08.2019,  

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu. 

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

vlastníků nemovitostí a provozoven sídlících na ulici Doubí, Brno, 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. V souvislosti se stanovením organizace dopravy na pozemní komunikaci – místní 

komunikaci III. třídy, ulice Doubí, Brno, a související místní úpravy provozu na předmětné pozemní 

komunikaci, dojde ve stávající zóně s dopravním omezením k jejímu ukončení a k doplnění upozornění 

na křižovatky, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami, a to provedením 

příslušného dopravního značení v rozsahu podle přílohy tohoto návrhu opatření obecné povahy. Jedná 

se zejména o dopravního značení 1 x IZ 8a „Zóna s dopravním omezením“, která označuje oblast, 

zejména část statutárního města Brna, městskou část Brno-Útěchov, na místní komunikaci III. třídy, 

ulice Doubí, Brno, kde bude platit dopravní značení B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost-30 km/h“, která 

zakazuje řidiči překročit rychlost vyjádřenou na značce číslem v kilometrech za hodinu, A 12b „Děti“, 

které upozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, v jejichž blízkosti se děti často pohybují 

nebo shromažďují, přecházejí vozovku, nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí 

do vozovky a A 3 „Křižovatka“, které upozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena 

svislými dopravními značkami, 2 x IZ 8b „Konec zóny s dopravním omezením“, které označuje konec 

oblasti, kde platí zákaz vyplývající z příslušné značky „Zóna s dopravním omezením“. Dále se jedná  

o dopravní značení 2 x V 15 „Nápis na vozovce – se symbolem značky č. A 3 „Křižovatka“. V souvislosti 

s výše uvedenou instalací dopravního značení dojde k odstranění dopravního značení 1 x IZ 8a „Zóna 

s dopravním omezením - B 30a „Nejvyšší dovolená rychlost - 30 km/h“ a A 12b „Děti“, 1 x IZ 8b „Konec 

zóny s dopravním omezením - B 30a „Nejvyšší dovolená rychlost - 30 km/h“ a A 12b „Děti“. Toto řešení 

přispěje ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na pozemních komunikacích v dané 

lokalitě.  

Předmětný návrh 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 

normách ČSN a technických podmínkách Ministerstva dopravy. Tento návrh splňuje kritérium, podle 

kterého dopravní značky 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. 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.  

Pro úplnost k předmětnému návrhu opatření obecné povahy je třeba poznamenat, že dopravní značení 

A3 „Křižovatka“ bylo navrženo na základě vyjádření dotčeného orgánu – Policie České Republiky, 

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno 
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– město a Brno -  venkov, č.j. KRPB-87682-2/ČJ-2017-0600DI-VAC, ze dne 15.12.2017, pod názvem 

„Vyjádření k akci: „Návrh změny místní úpravy provozu na ulici Doubí v Brně“, v jehož obsahu bylo 

uvedeno následující. „K Vaší žádosti o vyjádření k předložené dokumentaci výše uvedené akce 

Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO KŘP JmK v kontextu ustanovení § 77 

zákona č. 361/200 Sb., ve znění jeho pozdějších změn a doplnění sděluje, že se neztotožňuje 

s předloženým návrhem změny místní úpravy provozu, spočívající v umístění 4 ks zrcadel. Předložená 

projektová dokumentace neřeší umístění těchto zrcadel ve vztahu k průchozímu profilu jiné zpevněné 

plochy o stávající proměnlivé šířce 1,0 – 1,2 m, která v dané oblasti zóny 30 nemůže plnohodnotně 

nahradit chodníkové těleso. Instalací navrhovaných zrcadel by došlo k zhoršení již tak nevyhovujících 

podmínek pro pěší, a hlavně pro osoby ZTP.  S odkazem na předchozí naše vyjádření v této věci, 

vydané pod č.j.KRPB-120324-2/ČJ-2016-0600DI dne 29.12.2016 a následně pod č.j.KRPB-87682-

1/ČJ-2017-0600DI dne 10.05.2017, sdělujeme, že předloženou úpravu předmětného dopravního 

prostoru stále vnímáme jako nedostačující. Jak jsme již opakovaně uváděli, je otázkou, zda řidič, který 

nemá místní znalost a pojede po ul. Doubí v přímém směru k ul. Adamovská, postřehne, že přijíždí do 

křižovatky, kde by měl dávat přednost zprava (nevhodné umístění oplocení, zeleň). Již při minulých 

projednání bylo na toto upozorněno. Dle názoru Policie ČR by minimálně měl být doplněn do 

zónové značky symbol značky č. A3, který by mohl být vodorovným značením realizován před 

křižovatkami ve směru od ulice Chlumy. Policie ČR pro podporu zklidnění provozu v oblastech, kde je 

nízká dopravní funkce pozemních komunikacích klade důraz na realizaci stavební úpravy dopravního 

prostoru nebo vhodné rozmístění stacionární dopravy, což je v souladu s moderními trendy v dopravě, 

které významně přispívají ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Za přínosné v rámci zlepšení 

bezpečnosti a plynulosti silničního provozu považujeme zjednosměrnění pozemní komunikace ulice 

Doubí v celé její délce, a to ve vztahu k šířkovým poměrům komunikace, jak bylo rovněž v minulosti 

naším pracovištěm navrhováno, avšak v reálu došlo k zjednosměrnění pouze části této pozemní 

komunikace v úseku u křižovatky s ul. Adamovská.“ 

Z ustanovení § 172 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále 

jen „správní řád“), vyplývá, že k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – 

místní komunikaci III. třídy, ulice Doubí, Brno, 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 jmenované pozemní komunikaci, 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 

dotčené osoby, aby k návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci – místní 

komunikaci III. třídy, ulice Doubí, Brno, v příloze tohoto návrhu opatření obecné povahy, podávaly 

písemné připomínky nebo písemné odůvodněné námitky Magistrátu města Brna, odboru dopravy, ve 

lhůtě do 30 dnů od jeho zveřejnění. 
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Příloha: - výkres číslo 01.2 pod názvem „ZMĚNA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, pod názvem akce 

„DOPRAVNÍ ZNAČENÍ ULICE DOUBÍ – MK datum „LISTOPAD 2017“, formát „A3“, měřítko „1:500“, č. 

zakázky „1132-2017“, zpracovaný společností Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka 

 

 

 

 

                                                                                                                  z p. Ing. Miroslav Zavadil 

                                  referent úpravy dopravního značení 

 

 

POČET LISTŮ: 2 (oboustranný tisk) 

POČET PŘÍLOH: 01/2 listy 

 

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-Útěchov, 

jehož správního obvodu se týká a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, po dobu 30 dnů. Patnáctým 

dnem po vyvěšení bude písemnost považována za doručenou.  

- MMB – OVV (se žádostí o vyvěšení na úřední desku a umožnění dálkového přístupu, po dobu 30 dnů), DS 

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

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

 

NA VĚDOMÍ: 

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno 

– město a Brno – venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno, DS 

- statutární město Brno, městská část Brno-Útěchov, DS 

- Brněnské komunikace a.s., IČO: 60733098, Správní středisko, DS 

- pro spis bez přílohy založené samostatně ve spisovém materiálu věci se týkající 
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