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Stanovení místní úpravy provozu
Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Pohořelice, jako příslušný orgán státní správy dle
ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů (zákon o silničním provozu) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním
provozu“) příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích – na silnici II. a III. třídy, na místní komunikací a veřejně přístupné účelové
komunikaci, na základě žádosti: města Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509
zastoupené na základě plné moci VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 05705398 ze dne
30.07.2019, po písemném vyjádření příslušného orgánu policie - Specializované pracoviště dopravního
inženýrství Policie ČR KŘ Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1
písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích

stanovuje
místní úpravu provozu na pozemní komunikaci
silnice:

Silnice III/39521 Smolín-Medlov-Němčičky
Silnice III/39522 Smolín-spojka, místní komunikace v obci Smolín
svislé DZ
C4a, Z4b, A22, B2, IJ4c, IP4b, IP6, IP12, P2, E2b, Z3m, IP4
vodorovné DZ: a) - bude provedeno nové VDZ – V7a, vyznačení PŘECHODU PRO CHODCE ,
b) - bude provedeno nové VDZ – V12a, vyznačení místa vjezdu ,
c) - bude provedeno nové VDZ – V11a, vyznačení AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY,
v místě: Při sil. III/39521, III/39522 a místní komunikaci na pozemku parc.č. 166 v k.ú. Smolín
V rámci stavebního řízení na stavbu: „Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 v části
Smolín“

obce

podle dokumentace (Situace navrženého a stávajícího dopravního značení - číslo přílohy C.4), která je
součástí tohoto stanovení místní úpravy provozu.

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:
1. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se
provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ČSN EN 12899–1 „Svislé dopravní značení“
a TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.
2. Výškové umístění: v obci bude spodní okraj značky (včetně dodatkové tabulky) ve výšce nejméně
2,2m, mimo obec 1,2m, na mostě a na cyklistické stezce nejméně 2,5m
3. Boční umístění: svislé DZ, dopravní zařízení ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do
průjezdného profilu komunikace. Při umístění v chodníku musí zůstat volný průchozí prostor 1,5m.
Nejmenší vodorovná vzdálenost od vozovky bude 0,5m, maximální 2,0m.
4. Viditelnost:v obci bude zajištěna viditelnost na vzdálenost min.50m,mimo obec 100m.
5. Vzdálenost mezi značkami: min. 30m
6. Místní úprava provozu na pozemních komunikacích dle tohoto stanovení bude platit v termínu od
realizace do trvale.

Odůvodnění:
Na základě žádosti, kterou podala firma: město Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, IČ: 00283509
zastoupené na základě plné moci VIAT, s.r.o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ: 05705398, ze dne
30.07.2019, a které schválilo Specializované pracoviště dopravního inženýrství Policie ČR KŘ Brno-venkov,
Kounicova 24, 611 32 Brno bylo zahájeno správní řízení ve věci stanovení DZ z důvodu umístění trvalého
dopravního značení v rámci stavby:„ Vedení pěších podél silnice III/39521 a III/39522 v části obce
Smolín“.
Jedná se o stanovení dopravního značení na krajský a místní komunikaci, pro kterou je místně příslušný
silniční správní úřad odboru dopravy MěÚ Pohořelice.
K žádosti byla předložena projektová dokumentace, souhlasné stanovisko Policie České republiky, Krajské
ředitelství – Brno-venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno ze dne 24.07.2019 vydané pod KRPB-154175-1/ČJ201-0600DI-HRB s podmínkami zapracovanými do výrokové části tohoto rozhodnutí.
Toto stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě podané žádosti,
v rámci stavebního řízení na výše uvedenou stavbu v souladu s ustanovením §77 odst.1 písm.c) zákona o
provozu na pozemních komunikacích, na základě souhlasu Policie ČR, KŘ JMK, DI Brno-venkov .
Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.

Ing. Miroslav Šár
vedoucí odboru dopravy a SH
Rozdělovník
Dle rozhodnutí „Stavební povolení“ jehož je součástí.
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