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DLE ROZDĚLOVNÍKU

STANOVENÍ
PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
Městský úřad Židlochovice odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 10, 11, zákona č. 500/2004
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na
pozemních komunikacích), a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o
provozu na pozemních komunikacích a na základě podnětu, který dne 5. 9. 2022 podala společnost
M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868
zastoupená na základě plné moci společností
ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ: 26264641
(dále jen "žadatel")
a v souladu s ustanovení §77 odst.1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
stanovuje
přechodnou úpravu provozu (umístění dopravního značení) na silnici II/425, III/42510,
III/39513 a III/15266 v k. ú. Rajhrad a k. ú. Syrovice
(odjízdná trasa v rámci akce „II/152, Želešice Průtah“)
Uvedená přechodná úprava provozu bude provedena dle přiložené grafické přílohy (Příloha OD17997-22, strana 3) při splnění následujících podmínek :
1.

Realizace bude provedena dle dokumentace dopravního značení - Příloha OD-17997-22, strana
3, v souladu s ČSN EN 12899-1, s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na pozemních komunikacích v platném znění, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami č. TP 117
„Zásady pro informačně orientační značení na PK“, technickými podmínkami č. TP 65 „Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, technickými podmínkami č. TP
100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“, technickými
podmínkami č. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“

a VL. 6.1. „Svislé dopravní značky“, vše v platném znění.
2.

Svislé dopravní značky budou základní velikosti.

3.

Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexním provedení podle platných
norem, nařízení a zásad.

4.

Dopravní značení bude umístěno dle schválených zásad pro přechodné DZ. Na jednom sloupku
budou umístěny max. 2 dopravní značky.

5.

Dopravní značení bude osazeno pouze v době probíhajících prací.

6.
7.

Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení bezodkladně a kompletně odstraněno.
Policie ČR, KŘ JMK, PDI B-v vydala souhlas č. j.: KRPB-77277-13/ČJ-2022-0603DI-HUM
ze dne 5. 9. 2022 s podmínkami, které je třeba dodržet:
 pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotčených komunikacích nastane v důsledku
dopravně inženýrských opatření negativní situace ve vztahu k bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu, je ze strany realizačního subjektu, provádějícího předmětné stavební
činnosti, povinností bezodkladně projednat a zajistit příslušná opatření k eliminaci
negativních následků plynoucích z dočasné úpravy organizace silničního provozu (např. na
základě podmětu police ČR, místně příslušného správního úřadu, aj., ale i na základě
vlastních zjištění při realizaci stavebních prací);
 dopravní značky musí být účastníky silničního provozu rozpoznatelné z dostatečné
vzdálenosti. Mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m, v obci ve vzdálenosti 50 m. Značky
nesmí být překrývány jinými předměty (vegetace, statická doprava, reklamní zařízení,
sloupy, pracovní technika…);
 doba realizace bude zkrácena na minimum. Práce budou prováděny s maximálním využitím
 pracovních sil a mechanizace;
 dopravní značení a dopravní zařízení smějí být užity jen po nezbytně nutnou dobu a jen
z důvodu jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních
komunikacích;
 značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve
funkčním stavu, v čistotě, kdy toto bude průběžně kontrolováno zodpovědnou osobou;
 užité dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa.
V rámci pracovního místa bude dopravní značení užito v souladu s požadavky souvisejících
předpisů (zejména zákon č. 361/2000 Sb., vyhlášku č. 294/2019 Sb., platná TP 65, TP 66,
TP 143, VL. 6.1, VL 6.2 a ČSN EN 12899-1);
 při umisťování dopravního značení na tělese chodníku budou respektována ustanovení
vyhlášky č. 398/2009 Sb.;
 instalované přechodné dopravní značení nesmí tvořit překážku bránící v rozhledu, tj. nesmí
být umístěno v rozhledových trojúhelnících prostorů úrovňových křižovatek pozemních
komunikací,
 připojení sousedních nemovitostí a vyčkávacích ploch přechodů pro chodce nebo míst pro
přecházení;
 budou dodrženy podmínky pro umisťování autobusových zastávek v souladu s ČSN 73
6425-1.
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Policie ČR, DI Brno-venkov má právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek a
úpravy tohoto DZ dle aktuálních požadavků silničního provozu k zajištění jeho bezpečnosti a
plynulosti.
9. Odpovědná osoba za provedení tohoto dopravního značení:
Ing. Petr Ošmera, tel.: 725 015 243
10. Přechodná úprava provozu na poz. komunikacích dle tohoto stanovení bude platit v termínu:
od 1. 10. 2022 do 30. 6. 2023
8.

11. Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy
provozu na pozemních komunikacích změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný
zájem.
Odůvodnění:
Podáním podnětu, který dne 5. 9. 2022 podala společnost M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé
Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868, zastoupená na základě plné moci společností
ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ: 26264641, bylo zahájeno správní řízení ve výše
uvedené věci.
Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě
podnětu, v souladu s ustanovením §77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních
komunikacích, a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR, KŘ JMK, PDI B-v č. j. KRPB77277-13/ČJ-2022-0603DI-HUM ze dne 5. 9. 2022.
Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí
byly zahrnuty i připomínky a podmínky souhlasů účastníků řízení.
Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku stanovení, za použití ustanovení právních
předpisů ve výroku uvedených.

Ing. Dagmar Kratochvílová
vedoucí odboru dopravy
Obdrží:
účastníci :
M-silnice a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868
zastoupená na základě plné moci společností
- ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ: 26264641
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
dále obdrží :
- Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno
- MěÚ Židlochovice, OD
- Město Rajhrad
- Obec Syrovice
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