
Městský úřad Bučovice
Odbor správních agend - úsek dopravy

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
Tel.: 517324420
Fax: 517 324 431
email: streitova@bucovice.cz

." IČ:00291676
r i· ), .'~"j IJ' ~i ;'I
\ ,.)l.,i"~,, "lV' DS: td3be8p" J' .

["~, ./ViC":. r:( ~ . "')~''; I

Vyřizuje:
Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše zniČ}:
Spisová značka:
Datum:

Bronislava Streitová

di fr e(flIJ

./0'~/IÚ,/-0 ..(;;..

27.11.2013
MUB!ÚDA-22791/2013 str
ÚDA-411O/2013-str
28.11.2013

Dle rozdělovnfkuct

Stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Bučovice, odbor správních agend, příslušný podle § 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 o provozu na PK"), příslušný orgán státní
správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
- na krajských silnicích II. a III. třídy ( dále jen" silnice" ) a na místních komunikacích
( dále jen "MK"), na základě žádosti, kterou podala právnická osoba Trasig s.r.o., Palánek
1,68201 Vyškov na základě plné moci SKANSKA a.s., se sídlem Bohunická 133/50, 61900
Brno, rč: 26271 303, která byla doručena dne 27.11.2013 č.j. MUBIÚDA-2279112013 Str na
Městský úřad Bučovice, dále po předchozím písemném vyjádření Policie ČR KŘP
Jihomoravského kraje, územní odbor Blansko-Vyškov, dopravní inspektorát Vyškov č.j.:
KRPB-I01195-22/ČJ-2013-061806 ze dne 26.11.2013 v souladu s § 77 odst. 1 písm.c)
zákona o provozu na pozemních komunikacích,

stanoví

přechodnou ( dočasnou) úpravu provozu (dále jen" dopravní značení ")

• na silnici 11/429 v obci Nesovice

• na místní komunikaci - ul. Kout v obci Nesovice

• v rámci akce: "Silnice 1/50 Nesovice, křižovatka"

• termín: 30.11.2013 do 31.3.2014
podle potvrzeného a schváleného návrhu přechodné úpravy provozu zpracovaného :TRASIG
s.r.o., sídlem Vyškov, Palánek 1, rc 26922151, který je nedílnou součástí tohoto stanovení
přechodné úpravy provozu.



•
A ) Závazné podmínky a zásady pro užití, provedení, umístění a udržování dopravního
značení:

1.,. Provedení a umístění dopravních značek musí být v souladu s vyhláškou č. 30/2001
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a
řízení provozu na pozemních komunikacích; ve znění pozdějších předpisů.
Veškeré dopravní značky musí v souladu s dikcí § 62 odst. 6 zákona o silničním
provozu svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním
technickým předpisům , kterými jsou technické podmínky TP 65 "Zásady pro
dopravní značení na pozemních komunikacích" a TP 133 "Zásady pro vodorovné
dopravní značení"

• označení pracovních míst musí odpovídat zásadám uvedeným v čI. 1. 4 TP 66
Veškeré dopravní značky budou základní velikosti podle TP 66 a musí být provedeny
jako retroreflexní. Veškeré součásti dopravních značek (podkladní deska, sloupek,
značka, uchycení) musí být schváleného typu.

Veškeré stávající trvalé dopravní značení , které je v rozporu se stanoveným
přechodným dopravním značením, bude překryto a po ukončení akce uvedeno do
původního stavu.

2. Při realizaci dopravního značení nesmí dojít ke znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.

1: Pokud pominou důvody pro umístění přechodného dopravního značení, musí být
dopravní značení okamžitě odstraněno, součásti a příslušenství silnice uvedeny do
původního stavu a tato skutečnost neprodleně oznámena Městskému úřadu Bučovice,
odboru správních agend.

4. Odbor správních agend MěU Bučovice může z důvodu zajištění bezpečnosti silničního
provozu z vlastního podnětu nebo z podnětu příslušného orgánu Policie ČR stanovit
další dopravní značky a zařízení, popř. změnit stanovené přechodné dopravní značení.

5. Odborné provedení přechodné úpravy provozu podle tohoto stanovení zajistí
právnická osoba SKANSKA a.s., se sídlem Brno, Bohunická 133/50, IČ: 262 70 303,
Osazování/umísťování dopravních značek a dopravních zařízení může provádět
pouze oprávněná a odborně způsobilá osoba, která prokáže svoji způsobilost ( viz.
TP 65, str. 20 bod 6 Schvalovací podmínky)

6. Odpovědnou osobou za odborné provedení přechodné úpravy provozu podle tohoto
stanovení a za včasné odstranění je právnická osoba SKANSKA a.s., se sídlem Brno,
Bohunická 133/50, IČ: 26270303, Ing . Oldřich Hanák, telefon. číslo: 737257092.

O d ů vod n ě n í:

Z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu v rámci akce "Silnice 1/50 Nesovice,
křižovatka" je nutná přechodná změna místní úpravy provozu. Na tuto přechodnou úpravu
provozu byl vypracován návrh přechodné úpravy provozu (zpracovatel: TRASIG s.r.o. sídlem
Vyškov, Palánek 1, IČ 26922151), který byl odsouhlasen Policií ČR KŘP Jihomoravského
kraje, územní odbor Blansko- Vyškov, dopravní inspektorát Vyškov č.j.: KRPB-101195-
22/ČJ-2013-061806 ze dne 26.11.2013 v souladu s ust. § 77 odst. 1 c) zákona o provozu na
pozemních komunikacích.

Městský úřad Bučovice, odbor správních agend po předchozím písemném vyjádření



•
Krajského ředitelství Policie JmK, Územní odbor Blansko - Vyškov, Dopravní inspektorát
pracoviště Vyškov, ze dne 26.ll.2013, na základě podané žádosti stanovil přechodnou úpravu
provozu podle § 77 odst. 1 písmo c) zákona o provozu na pozemních komunikacích, takjakje
shora uvedeno.

Bronislava Streitová
pověřený úředník
odboru správních agend

Příloha: situace přechodného DZ

Rozdělovník:
• Trasig S.r.O., Palánek 1,68201 Vyškov
• SKANSKA a.s., se sídlem Brno, Bohunická 133/50, 61900 Brno, IČ: 26270303

IDDS: d7zgbd2
• Ing. Oldřich Hanák, adresa pro doručování pošty: SKANSKA a.s., se sídlem Brno,

Bohunická 133/50,61900 Brno (odpovědná osoba)

• Policie ČR - KŘP Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní
inspektorát, Brněnská 7a, 68201 Vyškov IDDS: jydai6g

• Správa a údržba silnic Jm kraje, p.o.k. Vyškov, Křečkovská 17, 68201 Vyškov
IDDS: k3nk8e7

Obec Nesovice, Nesovice 305, 683 33 Nesovice IDDS: 7dcbcgm
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