
   

      

                                                                                                                                                               

T.G. Masaryka 35 
568 11  Svitavy

odbor 
dopravy 

Vaše zn./ ze dne            
Naše zn.           17343-16/OD-2889-2016/DIR 
Vy�izuje/tel.                  Dirr/461550462 
Svitavy         2016-04-18 
e-mail radek.dirr@svitavy.cz

VE�EJNÁ VYHLÁŠKA 
oznámení opat�ení obecné povahy 

Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích

Žadatel: 
JAST,s.r.o., Slavíkova 2357/9, Praha 6, B�evnov, I�O:62065939 

Ostatním ú�astník�m doru�eno ve�ejnou vyhláškou. 

  M�stský ú�ad Svitavy, odbor dopravy, v�cn� a místn� p�íslušný ú�ad obce s rozší�enou 
p�sobností dle § 124 odst. 6 zákona �. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 
a o zm�nách n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (dále jen zákon o silni�ním 
provozu) v �ízení o opat�ení obecné povahy v souladu s ust. § 171 a násl. zákona �. 
500/2004 Sb., správní �ád, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, (dále jen „správní �ád“), které bylo 
zahájeno na základ� žádosti, kterou podal JAST,s.r.o., Slavíkova 2357/9, Praha 6, B�evnov,
I�O:62065939 , (dále jen „žadatel“) dne 5.4.2016 o stanovení p�echodné úpravy provozu na 
silnicích II. a III. t�íd a místních komunikacích ve správním obvodu Svitavy v souvislosti 
s provád�ním údržbových prací (vodorovné dopravní zna�ení, svislé dopravní zna�ení a 
další sou�ásti komunikací) v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silni�ním 
provozu a po p�edchozím písemném vyjád�ení p�íslušného orgánu Policie �eské republiky, 
Krajského �editelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní 
inspektorát �.j.: KRPE-20062-1/�J-2016-170906 ze dne 10.3.2016, podle § 77 odst. 2 písm. 
b) zákona o silni�ním provozu 

stanovuje 

ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a odst. 5 zákona o silni�ním provozu a jeho provád�cí 
vyhlášky �.294/2015 Sb., kterou se provád�jí pravidla provozu na pozemních komunikacích 



(v platném zn�ní), dopravní zna�ení a za�ízení pro p�echodnou úpravu provozu na silnicích 
II. a III. t�íd a místních komunikacích ve správním obvodu Svitavy. 
D�vod stanovení: zajišt�ní bezpe�nosti silni�ního provozu p�i provád�ní údržbových prací 
(vodorovné dopravní zna�ení, svislé dopravní zna�ení a další sou�ásti komunikací). 

Platnost úpravy: od. 1.5.2016  do 30.4.2017  

Schémata p�echodného dopravního zna�ení jsou p�ílohou tohoto stanovení. (p�íloha 
1/1,1/2 a 2). V ostatních p�ípadech platí schémata TP 66 – (Zásady pro ozna�ování   
pracovních míst na pozemních komunikacích).. 

Místní úprava provozu bude provedena za t�chto podmínek: 

1. Místo p�echodné úpravy: silnice II. a III. t�íd a místní komunikace ve správním 
obvodu Svitavy. 

2. Veškeré dopravní zna�ení bude nainstalováno na výše uvedených silnicích II. a III. 
t�íd a místních komunikacích v souladu s TP �.66 – „Zásady pro ozna�ování 
pracovních míst na pozemních komunikacích“ a situa�ními schématy, které jsou 
sou�ástí stanovení. 

3. Dopravní zna�ení bude nainstalováno odbornou firmou. Náklady na dopravní 
zna�ení a za�ízení hradí žadatel. 

4. Velikost dopravní zna�ky: základní rozm�rová �ada dle �SN EN 12899-1 – Stálé 
svislé dopravní zna�ení – �ást 1: Stálé dopravní zna�ky. 
Provedení dopravní zna�ky: reflexní. 

5. Ze strany zhotovitele stavebních prací nesmí být nijak ovlivn�na bezpe�nost a 
plynulost silni�ního provozu nebo bezpe�nost chodc�. 

6. Dopravní zna�ky a dopravní za�ízení nesmí zasahovat do pr�jezdního profilu 
komunikace. Pro umíst�ní p�enosného dopravního zna�ení nesmí být využívány 
sloupky stávajícího svislého dopravního zna�ení. Ty mohou být využity pouze pro 
umíst�ní zna�ek IS-11b, IS-11c a IS-11d (vyzna�ení objízdné trasy). 

7. P�enosné dopravní zna�ky musí být umíst�ny na �ervenobíle pruhovaných kovových 
sloupcích a musí být osazeny s dostate�nou stabilitou proti pov�trnostním 
podmínkám a jiným vliv�m. Spodní okraj p�enosné dopravní zna�ky musí být 
minimáln� 0,6 m nad niveletou vozovky. Vnit�ní okraj zna�ky bude 0,5 m až 2,0 m 
od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevn�nou krajnicí od vn�jšího 
okraje zpevn�né krajnice). 

8. Dopravní zna�ky a dopravní za�ízení musí být pro ú�astníky silni�ního provozu 
viditelné z dostate�né vzdálenosti. Mimo obec nejmén� ze vzdálenosti 100 m a 
v obci nejmén� ze vzdálenosti 50 m. 

9. P�enosné dopravní zna�ky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní zna�ení 
musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS �. 294/2015 Sb., kterou se provád�jí 
pravidla silni�ního provozu na pozemních komunikacích, úprava a �ízení provozu na 
pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozm�ry a provedení dle �SN 01 8020 
„Dopravní zna�ky na pozemních komunikacích“. Jako závaznou lze užít publikaci 
„Zásady pro p�echodné dopravní zna�ení na pozemních komunikacích TP 66“, které 
vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy 
pod �.j. 22 221/96-120 ze dne 6.11.1996 a „Zásady pro ozna�ování pracovních míst 
na pozemních komunikacích“, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod �.j. 
52/203-160-LEG/1 ze dne 12.12.2003. 

10. V p�ípad� rozporu p�echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se 



stávající místní úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající 
dopravní zna�ení zakryto nebo p�eškrtnuto dle TP66. 

11. Policie �R a jiné p�íslušné orgány mají vyhrazené právo o dodate�nou zm�nu nebo 
dopln�ní v umíst�ní p�echodného dopravního zna�ení po celou dobu omezení. 

12. Dopravní zna�ky musí být udržovány pravidelným �išt�ním a obnovou v náležitém 
stavu, aby byla zajišt�na jejich funkce v�asné viditelnosti a správné �itelnosti. Dále 
musí být dopravní zna�ky zabezpe�eny proti deformaci, pooto�ení a posunutí. 

13. Dopravní zna�ky a za�ízení nesmí být p�ekrývány jinými v�cmi (v�etn� strom�, 
ke��, sloup�, reklamním za�ízením apod.). Pokud by dopravní zna�ky mohly splývat 
s okolím, je pot�eba pozadí dopravní zna�ky vhodn� upravit nebo ji opakovat i p�i 
levém okraji vozovky nebo nad vozovkou (vždy až po souhlasu p�íslušného DI 
Policie �R a p�íslušného silni�ního správního ú�adu). 

14. Instalace svislých p�enosných DZ pro místní úpravu provozu na silnicích II. a III. 
t�íd a místních komunikacích ve správním obvodu Svitavy bude provedena nejd�íve 
pátý den po zve�ejn�ní „Stanovení místní úpravy provozu na pozemních 
komunikacích“, nebo p�ed zahájením stavebních prací. 

15. Platnost úpravy je p�echodná do 30.4.2017. 
16. Žadatel je povinen udržovat a obnovovat výše uvedené dopravní zna�ení, �i dopravní 

za�ízení. 
17. Po dokon�ení stavebních prací bude dopravní zna�ení odstran�no. 
18. Toto stanovení p�echodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být na 

míst� p�edloženo kontrolním orgán�m. 
19. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silni�ním provozu se k zajišt�ní bezpe�nosti a 

plynulosti silni�ního provozu povoluje užívání p�enosných dopravních zna�ek po 
dobu nezbytn� nutnou. 

Zodpov�dná osoba za spln�ní podmínek tohoto stanovení dopravního zna�ení a za�ízení: 

Pírová Jana, tel: 602 445 320, Andrle Stanislav, tel:724 120 406 

Zodpov�dná firma za montáž dopravního zna�ení a za�ízení: 

JAST,s.r.o., Slavíkova 2357/9, Praha 6, B�evnov, I�O:62065939  

Od�vodn�ní: 

   M�stský ú�ad Svitavy, odbor dopravy obdržel dne 5.4.2016 žádost žadatele na stanovení 
p�echodné místní úpravy provozu na silnicích II. a III. t�íd a místních komunikacích ve 
správním obvodu Svitavy z d�vodu zajišt�ní bezpe�nosti a plynulosti silni�ního provozu p�i 
provád�ní údržbových prací (vodorovné dopravní zna�ení, svislé dopravní zna�ení a další 
sou�ásti komunikací). Stanovení dopravního zna�ení je platné v dob� od 1.5.2016 do 
30.4.2017. 
      Dle § 77 odst. 5 zákona o silni�ním provozu, jde-li o stanovení p�echodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích, nedoru�uje p�íslušný silni�ní správní ú�ad opat�ení 
obecné povahy a nevyzývá dot�ené osoby k podávání p�ipomínek nebo námitek. Opat�ení 
obecné povahy nabývá ú�innosti pátým dnem po vyv�šení. 



      M�stský ú�ad Svitavy, odbor dopravy na základ� výše uvedeného oznamuje ve�ejnou 
vyhláškou opat�ení obecné povahy ve v�ci stanovení p�echodné úpravy provozu na silnicích 
II. a III. t�íd a místních komunikacích ve správním obvodu Svitavy z d�vodu zajišt�ní 
bezpe�nosti a plynulosti silni�ního provozu p�i provád�ní údržbových prací (vodorovné 
dopravní zna�ení, svislé dopravní zna�ení a další sou�ásti komunikací). Stanovení 
dopravního zna�ení je platné v dob� od 1.5.2016 do 30.4.2017. 
  

Pou�ení a odvolání: 

    Proti opat�ení obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního �ádu nelze podat opravný 
prost�edek. Dle § 77 odst. 5 zákona o silni�ním provozu opat�ení obecné povahy nabývá 
ú�innosti pátým dnem po vyv�šení ve�ejnou vyhláškou. 

     

  
                                         Ing.Miroslav Dosed�l 
                                                                                          vedoucí odboru dopravy 
„otisk ú�edního razítka“ 

Za správnost vyhotovení:Dirr Radek 

P�íloha: situa�ní plánek s rozmíst�ním dopravního zna�ení 

Toto oznámení musí být vyv�šeno po dobu 5 dn� na ú�ední desce a sou�asn� též 
zp�sobem umož�ujícím dálkový p�ístup. 

Vyv�šeno: ………………………………..     Sejmuto: ………………………………… 

Rozd�lovník pro oznámení : 


