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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 04.08.2022
Vážený pane inženýre,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 04.08.2022 doručena
prostřednictvím podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše
žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto ÚMČ BS
přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí informace od ÚMČ BS, Stavebního úřadu, na základě
jakého právního titulu byly zahájeny stavební úpravy v bytovém domě na adrese Pekařská 74, č. p.
435, pozemek par. č. 986, k. ú. Staré Brno. Dále jste žádal o informaci, na základě kterého rozhodnutí
byl povolen zábor na pozemní komunikaci v místě rezidentních parkovacích míst před výše
uvedeným objektem. Žádal jste o zaslání kopií příslušných rozhodnutí.
Vzhledem k tomu, že ve své žádosti nespecifikujete, jaké konkrétní stavební úpravy máte na mysli,
dovolujeme si Vás upozornit, že se může jednat o stavební úpravy, které nepodléhají režimu
stavebního zákona. U stavebního úřadu probíhá u výše uvedeného objektu jedno společné řízení.
Zábor na pozemní komunikaci v místě rezidentních parkovacích míst byl povolen na základě
rozhodnutí č. j. MMB/393322/2022 3/486-Hru, které vydal Magistrát města Brna, Odbor dopravy,
jako příslušný silniční správní úřad. Rozhodnutí vč. situačního nákresu Vám zasíláme v příloze tohoto
přípisu.
Informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona v zákonné
lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
- Rozhodnutí č. j. MMB/393322/2022 3/486-Hru (2 str.)
- Situační nákres (1 str.)
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3/486-Hru

ROZHODNUTÍ
Magistrát města Brna, Odbor dopravy, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech místních komunikací
základního komunikačního systému podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a čl. 29 odst. 2) písm. a) Statutu města Brna, na základě souhlasu
společnosti Brněnské komunikace a.s., vyhovuje žádosti
,
ze dne 28. 7. 2022 a povoluje podle § 25 odst. 6 písm. c) bod 2, 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů zvláštní užívání komunikace ul.
Pekařská
a současně dle ustanovení § 85 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění zákona č.
413/2005 Sb., vylučuje odkladný účinek případného odvolání proti tomuto rozhodnutí.
Zvláštní užívání komunikace je povoleno v místě vozovky (parkovacího stání) na ul. Pekařská před č. or. 74
pro umístění zařízení staveniště z důvodu oprav domu – o výměře 24 m2, za splnění těchto podmínek:
1) Zvláštní užívání místní komunikace ul. Pekařská se povoluje
od 28. 7. 2022 do 31. 12. 2022
2) Před zahájením záboru požádáte společnost Brněnské komunikace a.s. o fyzické předání komunikace
a jejich součástí v obvodu záboru.
3) Případné znečištění komunikací bezodkladně odstraníte tak, aby nedocházelo k závadám
ve schůdnosti a sjízdnosti komunikací.
4) Zajistíte provádění každodenního úklidu komunikací kolem záboru.
5) V průběhu prací nesmí být okolí obtěžováno nadměrným prachem.
6) Případné poškození místní komunikace odstraníte na své náklady po dohodě a dle podmínek
správce, společnosti Brněnské komunikace a.s.
7) Po ukončení záboru bude dotčená komunikace uvedena do původního stavu, vyčištěna a předána
zpět správci, společnosti Brněnské komunikace a.s.
8) Za řádný průběh odpovídá:

9) Přechodná úprava silničního provozu byla stanovena Magistrátem města Brna, Odborem dopravy pod
č. j. MMB/108741/2022 ze dne 28. 2. 2022 na základě projednaného výkresu dopravního značení s
Policií ČR DI BM. Žadatel o ZUK zodpovídá za dodržení všech podmínek uvedených ve Stanovení a
úprava DZ bude provedena dle situace dopravního značení, která byla nedílnou součástí tohoto
stanovení. Vlastní dopravní značení musí odpovídat zvláštním technickým předpisům.
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Odůvodnění
Magistrát města Brna, Odbor dopravy projednal žádost
,
ze dne 28. 7. 2022 a povolil zvláštní užívání místní komunikace ul. Pekařská před č. or. 74 pro umístění
zařízení staveniště, a to za podmínek stanovených ve výroku tohoto rozhodnutí.
Závazné stanovisko PČR DI BM nebylo vyžadováno z toho důvodu, že po projednání s Policií ČR DI BM bylo
stanoveno přechodné dopravní značení – přechodná úpravy provozu na pozemní komunikaci a je tedy
dostatečně odůvodněn závěr, že předmětným záborem nedojde k ohrožení bezpečnosti silničního provozu na
pozemní komunikaci.
V souladu se zásadou procesní ekonomie dle § 6, odst. 1, 2 a v souladu s ust. § 47 správního řádu bylo
oznámení o zahájení řízení prohlášeno ústně všem známým účastníkům řízení.
Protože byly zároveň splněny zákonné podmínky pro vydání tohoto rozhodnutí, bylo rozhodnuto o povolení.
Ve smyslu ust. § 85 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.,
(dále jen „správní řád“) byl na základě žádosti účastníka vyloučen odkladný účinek případného odvolání proti
tomuto rozhodnutí. Tímto, za podmínek rozhodnutí, nevznikne újma jiným účastníkům a povolený zábor
komunikace není v rozporu s veřejným zájmem.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu
Jihomoravského kraje, Odboru dopravy, prostřednictvím Magistrátu města Brna - Odboru dopravy. Právní moc
rozhodnutí bude žadateli vyznačena vydavatelem rozhodnutí po uplynutí odvolací lhůty.
Při nesplnění shora uvedených podmínek může Magistrát města Brna, Odbor dopravy, toto povolení zrušit
v souladu s § 25 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě nutnosti mohou být
Magistrátem města Brna, Odborem dopravy, stanoveny další podmínky rozhodnutí.
Případné odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá v souladu s ust. § 85 odst. 2 písm. c) správního řádu odkladný
účinek, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí a odůvodněno v odůvodnění rozhodnutí. Proti výroku o odejmutí
odkladného účinku se nelze podle ust. § 85 odst. 4 správního řádu odvolat.
O vyměření místních poplatků požádejte ÚMČ statutárního města Brna, Brno–střed.
Mgr. Aleš Hrubý
pověřená úřední osoba

POČET LISTŮ:
PŘÍLOHY:

02
situace DZ

OBDRŽÍ:

Brněnské komunikace a.s + situace DZ (DS)
NA VĚDOMÍ:

ÚMČ Brno, Brno–střed, Odbor dopravy + situace DZ (DS)
Městská policie Brno + situace DZ (DS)
Co: ref
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