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SP. ZN.: 5400/OD/MMB/0054569/2021 VYŘIZUJE: Ing. Iveta Jahnová Brno, 05.03.2021 

Č. J.:  MMB/0054569/2021 TEL./E-MAIL: 542 174 215/jahnova.iveta@brno.cz 

 ZN.: 7/1-R/Jaiv 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 
 

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou. Musí být vyvěšeno na úřední desce magistrátu města Brna 

po dobu nejméně 15dnů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 

Vyvěšeno dne: 

 

Sejmuto dne: 

 

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

 

Ukončeno zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup dne: 

 

 

ROZHODNUTÍ O ZAŘAZENÍ POZEMNÍ KOMUNIKACE 

 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy (dále jen „MMB OD“), jako příslušný silniční správní úřad, příslušný  

k zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací podle ust. § 40 odst. 5 písm. a) zákona  

č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních 

komunikacích“), rozhodl v souladu s ust. § 3 zákona o pozemních komunikacích, takto: 

 

Jedná se o pozemní komunikaci v k.ú. Jehnice: 

ul. Blanenská – jedná se o nový samostatný dlážděný chodník podél silnice III/37918 ul. Blanenská v délce 

cca 670 m a šířce 1,8 m, v pasportu komunikací u správce je vyznačen uzlovými body 407524 - 5896  

a 407540 – 407539. 

 

se zařazuje 

 

do kategorie „místní komunikace“ dle ust. § 3 odst. 1 a v souladu s ust. § 2 odst. 2 písm. c) a ust. § 6  

odst. 2 písm. d) zákona o pozemních komunikacích. 

 

Komunikace se zařazuje do kategorie místních komunikací jako místní komunikace IV. třídy (v souladu 

s čl. 5.1.2 a čl. 5.1.10 ČSN 736110), kterou je komunikace nepřístupná provozu silničních motorových 

vozidel nebo na které je umožněn smíšený provoz.    

 

Označení účastníků řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“): 

1) Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 601 67 Brno 

2) Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 657 68 Brno 
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Odůvodnění 

Magistrát města Brna, Odbor dopravy, obdržel dne 02.02.2021 žádost společnosti Brněnské  

komunikace a.s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno, o zařazení komunikace ul. Blanenská (chodník v délce 

670 m) v k.ú. Jehnice do kategorie místních komunikací. 

MMB OD oznámil přípisem ze dne 09.02.2021 zahájení řízení o zařazení komunikace ul. Blanenská 

(chodník) účastníkům řízení, dotčeným orgánům a dalším subjektům. 

Kolaudační souhlas na tuto komunikační stavbu vydal Magistrát města Brna, Odbor dopravy dne 21.12.2020 

pod čj. MMB/0530416/2020, zn: 0458617/KS-Rat  a opravné kolaudační. 

Účastníkem řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „správní řád“) je statutární město Brno a společnost Brněnské komunikace a.s. – jedná se 

o žadatele a subjekt, na který se pro společenství práv a povinností vztahuje rozhodnutí správního orgánu. 

Společnost Brněnské komunikace a.s. je pověřena ve statutárním městě Brně výkonem vlastnických práv 

k místním komunikacím. 

Námitky účastníků řízení nebyly uplatněny.  

Vzhledem ke kladnému výsledku řízení bylo rozhodnuto o zařazení komunikace tak, jak je výše uvedeno.  

O zařazení do příslušné kategorie pozemní komunikace se rozhoduje na základě určení komunikace, jejího 

dopravního významu a stavebně technického vybavení. Výše uvedené pozemní komunikace byly 

vybudovány s technickými parametry dle ČSN 736110 – Projektování místních komunikací a jejich dopravní 

význam odpovídá příslušnému zařazení do funkční skupiny.    

Poučení 

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat k Odboru dopravy Krajského úřadu 

Jihomoravského prostřednictvím Odboru dopravy Magistrátu města Brna do 15 dnů ode dne jeho doručení. 

Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 

Právní moc rozhodnutí bude žadateli vyznačena vydavatelem rozhodnutí po uplynutí odvolací lhůty. 

 

 

 

 

 

Ing. Martin Račanský 

vedoucí odboru 

 

 

 

 

POČET LISTŮ: 03 

 

 

OBDRŽÍ  Žadatel - Brněnské komunikace, a.s., Renneská třída 1a, 639 00 Brno (DS) 

Statutární město Brno, zast. Odborem dopravy, majetkové a právní oddělení - zde 
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DÁLE OBDRŽÍ Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště 

dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno (DS) 

ÚMČ Brno – Jehnice, Nám. 3. května č. 5, 621 00 Brno (se žádostí o vyvěšení na úřední 

desku a zaslání potvrzení o sejmutí) (DS) 

Magistrát města Brna, Odbor územního plánování a rozvoje - zde 

 

Co.: ref. 
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