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V Pohořelicích 22. července 2019

Stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční úřad dle
ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zpracoval opatření
obecné povahy, kterým v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 a podle § 124 odst. 6)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném
znění, stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích:

silnice:

II/396 Rouchovany – Branišovice – N.Ves
III/39612 Vlasatice – Troskotovice - Jiřice

pro akci: „Vlasatice – kanalizace a ČOV“

termín:

posuvné pracovní místo: od 29.07.2019 – 30. 09. 2019
Úsek řízený SSZ:

od 05.08.2019 – 27.09.2019

odpovědná osoba: Ing. Antonín Musil – mobil: 725 914 164
Odůvodnění:
- V rámci realizace stavby: „Vlasatice – kanalizace a ČOV“ je nutné omezit provoz na silnice II/396 a
III/39612. Omezení dopravy spočívá v řízení dopravy kyvadlově světelnými signalizačními řazízeními
a zúžením vozovky, na kterou je nutná přechodná změna místní úpravy provozu na silnici II/396 a

1.

2.
3.
4.
5.

III/39612. Na tuto změnu byla vypracována jednoduchá projektová dokumentace, která byla
odsouhlasena příslušným orgánem policie ČR a Správou a údržbou silnic JmK Brno. Městký úřad
Pohořelice, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na silnici II/395, podle § 77 odst. 1
písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích na základě žádosti osoby: PKS stavby a.s.,
Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ: 46980059, zastoupená společností ZLINMARK, DZ
s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno, IČ: 04262701, plná moc ze dne 16.07.2019.
Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
Provedení a umístění dopravních značek 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, ČSN EN 12899 - 1 „Přechodné dopravní značení“ a technickými podmínkami TP 66
„Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“.
Dopravní značení (zařízení) bude instalováno podle schválené dokumentace, která tvoří přílohu tohoto
nařízení.
Trvalé dopravní značení, které je v rozporu s přechodným dopravním značením bude překryto a po
ukončení akce uvedeno do původního stavu.
Dopravní značení bude v reflexním provedení
Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené pozemní
komunikace.

Pro vydání stanovení přechodného DZ byly doloženy tyto doklady:
Žádost o vydání„Stanovení přechodné úpravy silničního provozu“ podaná společností
- PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
- ZLINMARK, DZ s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno
- Stanovisko k projektu vydané Policií ČR KŘ Brno-venkov, Specializované pracoviště dopravního
inženýrství, č.j.: KRPB-161376-1/ČJ-2019-0600DI ze dne 17 .07. 2019
- Stanovisko k projektu vydané Správou a údržbou silnic JmK Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno ze
dne 19.07.2019

Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH

Za správnost vyhotovení
Pavla Konečná
referent odboru dopravy a SH
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Rozdělovník
- PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou
- ZLINMARK, DZ s.r.o., Hviezdoslavova 1191/55a, 627 00 Brno
- Obec Vlasatice
Dotčené orgány státní správy:
- Specializované pracoviště dopravního inženýrství Policie ČR KŘ Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32
Brno
- Správa a údržba silnic JmK Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno
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