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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 

opatřením obecné povahy 
 

        Městský úřad Havlíčkův Brod, odbor dopravy, 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 pozemních komunikacích"), na základě podnětu ze dne 10.3.2016 podaného 
právnickou osobou, tj. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 00090450, 
sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, po předchozím písemném stanovisku příslušného orgánu Policie 
České republiky, Krajského ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, 
Dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j. KRPJ-26754-1/ČJ-2016-161606 dne 7.3.2016, v souladu 
s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích  

 

 

s t a n o v u j e 
  

 

přechodnou úpravu provozu na silnicích č. II/344, II/346, III/34413,  III/3441 a na přilehlých místních 

komunikacích a silnicích druhých a třetích tříd, v působnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako 

obce s rozšířenou působností, spočívající v umístění přechodného dopravního značení, dle přiložené 

dokumentace. 

 

důvod: oprava povrchu vozovky sil. č. II/344 v úseku Dolní Krupá – Rozsochatec (uzavírka 

komunikace) 

 

platnost stanovení: 18.4.2016 – 10.6.2016 

 

 
odpovědná osoba nebo organizace za provedení tohoto stanovení:  

Ing. Pavel Viktora – KSUSV, cestmistrovství Chotěboř - tel. 731 648 754 

 

Podmínky: 
1) Osazení dopravního značení bude provedeno dle grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto 

stanovení. Dopravní značky musí odpovídat vyhlášce č. 30/2001 Sb., ČSN EN 12899-1, TP 143, Vl. 6.1, 
VL 6.2, TP66 a TP 133.  

2) DZ se umístí ještě před započetím prací na komunikaci a bude se po celou dobu stavební akce 
kontrolovat a udržovat. 

3) Značky musí být provedeny jako retroreflexní.  
4) Navržená objízdná trasa pro nákladní vozidla musí být vedena po komunikacích (tedy i mostech), které 

svojí únosností odpovídají požadavkům pro obecné užívání komunikací (minimální výhradní zatíženost 
mostů, po kterých je objízdná trasa vedena, musí být 48 t). 

5) Před umístěním PDZ musí být objízdná trasa zkontrolována, musí být odstraněna vzrostlá vegetace 
zasahující do průjezdního profilu komunikace, případně do rozhledových polí křižovatek. 

O D B O R  D O P R A V Y  

Ú S E K  D O P R A V Y  A  P O Z E M N Í C H  K O M U N I K A C Í  
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6) Vedení objízdné trasy musí být po celou dobu umístění PDZ koordinováno s ostatními plánovanými 
akcemi na dotčených komunikacích. 

7) Za snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako překážka silničního provozu, 
bude řádně osvětlena. 

8) Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení a zařízení bude ihned toto 
odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu. 

9) Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, musí být 
projednána se zdejším dopravním inspektorátem. 

10) V případě znečištění komunikace, bude toto znečištění průběžně odstraňováno a po provedení prací 
bude komunikace řádně očištěna. 

11) Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení / zařízení a případnou včasnou 
reakci na změnu dopravních podmínek. 

12) DI PČR Havlíčkův Brod si vyhrazuje právo kdykoliv navrhnout doplnění nebo změnu umístění PDZ, 
případně změnu vedení objízdné trasy, dle aktuálních požadavků s ohledem na bezpečnost a plynulost 
silničního provozu. 

13) Přenosné dopravní značení bude umístěno na červenobíle pruhovaném sloupku a spodní hrana nejníže 
položené dopravní značky bude min. 60 cm nad terénem. 

14) Dopravní značení bude umístěno až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou 
k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným 
vhodným způsobem tak, aby značky nebyly viditelné z žádného jízdního směru. 

 
O d ů v o d n ě n í : 

 

       Dne 10.3.2016 právnická osoba Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO: 
00090450, sídlem Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava, podala zdejšímu správnímu orgánu podnět na 
přechodnou úpravu provozu na silnicích č. II/344, II/346, III/34413,  III/3441 a na přilehlých místních 
komunikacích a silnicích druhých a třetích tříd, v působnosti Městského úřadu Havlíčkův Brod, jako obce 
s rozšířenou působností, spočívající v umístění přechodného dopravního značení, dle přiložené 
dokumentace, z důvodu opravy povrchu vozovky sil. č. II/344. K žádosti byla připojena grafická příloha 
s vyobrazeným návrhem osazení přechodného dopravního značení.   
      Zdejšímu správnímu orgánu bylo doručeno písemné stanovisko Policie České republiky, Krajského 
ředitelství policie Kraje Vysočina, Územního odboru Havlíčkův Brod, Dopravního inspektorátu, vydaného 
pod č.j. KRPJ-26754-1/ČJ-2016-161606 ze dne 7.3.2016, v němž policie sdělila souhlas s návrhem na 
stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných komunikacích. 
        Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci provedené formou umístění svislých 
zákazových dopravních značek se podle judikatury Nejvyššího správního soudu realizuje formou opatření 
obecné povahy podle části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  
  

P o u č e n í 
 
Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. 

 
V souladu s § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích, opatření obecné povahy nabývá 
účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky. 
 

 
 
 
Mgr. Karel Kadečka 

referent odboru dopravy 
 

                                 otisk úředního razítka 
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Vyvěšeno dne:        
           
 
Sejmuto dne: 
 
 

 

příloha: náčrtek dopravního značení (2 ks) 
 
 
 
Obdrží: 
 

• Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g 
• Obec Rozsochatec, IDDS: ii8ax4a 
• Obec Dolní Krupá, IDDS: mewa92j 
• Město Havlíčkův Brod, IDDS: 5uvbfub 
• Obec Kámen, IDDS: fznav6w 
• Obec Knyk, IDDS: tx3av77 
• Obec Břevnice, IDDS: znrax6w 
• Obec Kojetín, IDDS: nckbf5i 
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