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Stanovení přechodné úpravy provozu
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, jako příslušný orgán státní správy podle ust. § 124 odst.
4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o silničním provozu), ve věcech stanovení místní a přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I. třídy, kromě rychlostní silnice, po písemném
vyjádření Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní
inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno-venkov,
IČ: 75151499, ze dne 05.09.2022 pod č.j. KRPB-77277-13/ČJ-2022-0603DI-HUM,
stanovuje
podle ust. § 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu:
silnice:

I/52 Brno – Rajhrad

v místě:

I/52 ul. Vídeňská– viz příloha P01: situace dopravního značení

důvod:

realizace stavby: „II/152 Hajany – Želešice“

termín:

dle rozhodnutí o uzavírce příslušného silničního správního úřadu

podle schválené situace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto stanovení přechodné úpravy
provozu.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy:
1.

Provedení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značky a zařízení musí v souladu s §
62 odst. 6 zákona o silničním provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat
zvláštním technickým předpisům, kterými jsou norma ČSN EN 12899 – 1 „Stálé svislé dopravní značení“,
technické podmínky TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ a technické
podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání“ (dále
jen TP 66). Veškeré dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny jako
retroreflexní. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek, značka, uchycení) musí
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být schváleného typu. V souladu s § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu budou přenosné svislé
dopravní značky umístěny na červenobíle pruhovaném sloupku.
Trvalé dopravní značky, které jsou v rozporu s přenosnými dopravními značkami, budou překryty a po
ukončení akce uvedeny do původního stavu.
Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.
Součástí tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy není stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích nižší kategorie či třídy.
Termín realizace přechodné úpravy provozu na silnici I. třídy bude v souladu s vydaným rozhodnutím
o uzavírce výše zmíněné komunikace, které vydá příslušný silniční správní úřad.
Instalace dopravního značení bude provedena v součinnosti se státní příspěvkovou organizací
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno
(právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv státu k dotčené silnici).
Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření – odbornou montáž
dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou dobu
přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je společnost M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03
Pardubice, IČ: 421 96 868, kontaktní osoba: Ing. Marek Schindler, tel: 727876017.
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici I. třídy může Krajský úřad Jihomoravského
kraje, odbor dopravy, z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR, stanovit další
dopravní značky a zařízení, případně stanovenou přechodnou úpravu provozu změnit. Povinností
žadatele je zajistit okamžité osazení stanovených dopravních značek a zařízení.

Upozornění:
Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích nižší kategorie a
třídy – viz výše.
Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi žadatelem o
uzavírku pozemní komunikace a právnickou osobou zajišťující realizaci dopravního značení.

Odůvodnění:
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na silnici I. třídy, z důvodu realizace stavby: „II/152 Želešice
průtah“, je nutná přechodná změna místní úpravy provozu na silnici I/52 Brno – Rajhrad. Na tuto změnu byly
vypracovány situace dopravního značení, které byly odsouhlaseny příslušným orgánem policie (viz stanovisko
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov, Dopravní inspektorát Brnovenkov, pracoviště dopravního inženýrství, Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 75151499, ze dne 05.09.2022 pod
č.j. KRPB-77277-13/ČJ-2022-0603DI-HUM) a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Závodem Brno, Šumavská 31, 602
00 Brno.
V tomto případě se nejedná o stanovení dopravních značek příkazových, zákazových ani jiných značek
upravujících přednost nebo dalších uvedených v ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, proto Krajský
úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, nepostupoval podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu.
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici I/52 podle
§ 77 odst. 1 písm. b) zákona o silničním provozu na základě podnětu M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03
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Pardubice, IČ: 421 96 868, v zastoupení na základě plné moci společností ZNAKOM s.r.o., Zengerova 2694/4,
615 00 Brno, IČ: 262 64 641, ze dne 05.09.2022.

Otisk razítka

Ing. Jiří Mála, v.r.
referent oddělení pozemních komunikací
odboru dopravy

Přílohy jako nedílná součást stanovení:


P01 – situace dopravního značení

Rozdělovník:
Účastníci řízení:



M-SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 421 96 868
v zastoupení ZNAKOM s.r.o., Zengerova 2694/4, 615 00 Brno, IČ: 262 64 641
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4,
Závod Brno, Šumavská 524/31, 602 00 Brno, IČ: 659 93 390
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Dotčený orgán:


Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Brno-venkov,
Dopravní inspektorát Brno-venkov, pracoviště dopravního inženýrství,
Kounicova 24, 611 32 Brno, IČ: 751 51 499
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