Městský úřad Moravský Krumlov
odbor dopravy
náměstí Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov

Č.j.:
Telefon :
E-mail:
Vyřizuje:

SMUMK 7981/2016 OD
515 300 775
jarolimovav@mkrumlov.cz
Ing. Veronika Jarolímová

Moravský Krumlov 27.4.2016

OHL ŽS, a.s.
Burešova 938/17, Veveří
602 00 B R N O
IČ: 46342796
v zastoupení
na základě plné
moci

DOKA, s.r.o.
Na návsi 11/5
620 00 B R N O
IČ: 63471752

Stanovení přechodného dopravního značení
Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, který je podle ust. § 124 odst. 6 zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích II., lIl. třídy a na místních komunikacích, po
písemném vyjádření DI Policie ČR Znojmo ze dne 30.3.2016 pod č.j.: KRPB 77622/ČJ-2016-061306,
stanovuje
podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
přechodnou úpravu provozu:
na silnici:

II/400, II/397, II/413

v termínu:

4.6.2016 – 5.6.2016 (náhradní termín od 11.6.2016 do 12.6.2016), který
bude v souladu s rozhodnutím Krajského úřadu Jmk, odboru dopravní správy
ve věci uzavírky silnice I/53

dopravní značení:

viz příloha

z důvodu:

stavba „Okružní křižovatka I/53 – II/408 k.ú. Dobšice“, a s tím související
úprava silnice I/53

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu na silnici II/400, II/ 397, II/413:
1.

Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015
Sb.,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních, ve znění pozdějších předpisů.
Dopravní značení a dopravní zařízení musí v souladu s ust. § 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“ a
Technické podmínky TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích“.

2.

Dopravní značení bude provedeno v základní velikosti podle příslušných norem a TP 66
v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek,
značka, uchycení) musí být schváleného typu.

3.

Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením, bude
překryto, a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

4.

Při realizaci přechodné úpravy provozu na silnicích II/400, II/413 a II/397 nesmí dojít
k znečištění nebo poškození dotčených pozemních komunikací.

5.

Termín provedení přechodné úpravy provozu na silnici II/400, II/413 a II/397 bude v souladu
s rozhodnutím Krajského úřadu Jmk ve věci uzavírky silnice I/53. Po osazení přechodného
dopravního značení na pozemní komunikaci je nutné informovat DI Policie ČR Znojmo. Po
ukončení uzavírky silnice I/53 musí být dopravní značení na silnicích II/400, II/413 a II/397
okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do původního stavu a tato
skutečnost neprodleně oznámena Městskému úřadu Moravský Krumlov, odboru dopravy a DI
Policie ČR Znojmo.

6.

Instalace dopravního značení bude provedena v součinnosti se Správou a údržbou silnic
Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Znojmo, Kotkova 24, 669 50 Znojmo (právnická osoba
pověřená výkonem vlastnických práv Jihomoravského kraje k dotčené silnici – dále jen
majetkový správce silnice).

7.

Osazení a údržbu dopravního značení zajistí právnická osoba OHL ŽS, a.s., se sídlem
Burešova 938/17, 602 00 Brno, IČ: 463 42 796 prostřednictvím právnické osoby DOKA, s.r.o.,
Na Návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752. Odpovědná osoba za řádné provedení dopravně
bezpečnostního opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení,
jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a dále jeho včasné
odstranění je pan Bronislav Vážan, mob. 602 511 589.

8.

Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Městský úřad Moravský Krumlov,
odbor dopravy, stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení
změnit. Povinností žadatele je osazení dopravního značení ve stanoveném termínu.

Odůvodnění
Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu vyvolanou úplnou uzavírkou sil. I/53 z důvodu
budování stavby: „Okružní křižovatka I/53 – II/408 k.ú. Dobšice“ je nutná přechodná změna místní
úpravy provozu na silnici II/400, II/413 a II/397 v naší územní působnosti. Na tuto změnu byla
vypracována projektová dokumentace, která byla odsouhlasena příslušným orgánem Policie – DI
Policie ČR Znojmo č.j.: KRPB 77622/ČJ – 2016 - 061306 ze dne 30.3.2016 a správcem silnic II. a III.
tříd ze dne 18.4.2016. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu
provozu na silnici II/400, II/413 a II/397 podle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na
pozemních komunikacích na základě žádosti právnické osoby OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova
938/17, 602 00 Brno, IČ: 463 42 796 v zastoupení na základě plné moci firmou DOKA, s.r.o., Na
Návsi 11/5, 620 00 Brno, IČ: 634 71 752 ze dne 9.3.2016.

otisk úředního razítka
Ing. Veronika Jarolímová
pověřená úřední osoba pro
pozemní komunikace
a silniční hospodářství

Příloha:

situace přechodného dopravního značení

