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VÝMĚNA TECHNOLOGICKÝCH DOMKŮ PZS V KM 10,634 A PZS V KM 10,977 NA TRATI 
HAVL. BROD – PARDUBICE – ROSICE NAD LABEM 

přechodné dopravní značení – stanovisko 

     k Vaší žádosti ze dne 1. října 2018 

     Policie České republiky, Územní odbor Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát jako 
orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 
komunikacích ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, 
ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „dotčený orgán“), po prostudování žádosti 
včetně předložených příloh týkající se výše uvedené akce 

vydává 

     na základě ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „zákon o 
silničním provozu“) 

souhlasné stanovisko 

    s přechodnou úpravou provozu, a to v termínu od 19. listopadu 2018 do 30. listopadu 
2018 tak, jak je uvedeno v předložené dokumentaci viz příloha str. 3 – ilustračně, při 
současně dodržení níže uvedených podmínek: 

- použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních 
komunikacích a musí odpovídat V. L. 6.1, 6.3, 

- dopravní značení umísťovat dle předložené dokumentace v souladu s TP 66 – 
Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a dle TP 133 
– Zásady pro vodorovné značení na pozemních komunikacích (platné a aktuální TP 
viz www.pjpk.cz), 

- za účelem zajištění Besip zabezpečit dostatečný počet osob s oprávněním 
k zastavování vozidel dle ustanovení § 79 odst. 1 písm. i) z. č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků, 

- při snížené viditelnosti bude zábrana pro označení uzavírky označena jako 
překážka silničního provozu a bude řádně osvětlena, 

http://www.pjpk.cz/
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- nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení  
a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek, 

- každá případná změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost 
silničního provozu, musí být projednána s dotčeným orgánem, 

- předmětná akce musí být celou dobu umístění přechodného dopravního značení 
koordinována s ostatními plánovanými akcemi na dotčených komunikacích, 

- po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení  
a zařízení bude s okamžitou platností odstraněno a trvalé dopravní značení bude 
uvedeno do původního stavu, 

- současně si dotčený orgán vyhrazuje právo na doplňování nebo změnu umístění 
přechodného dopravního značení dle aktuálních požadavků s ohledem na 
bezpečnost a plynulost silničního provozu. 

Zpracoval: por. Mgr. Adéla Müllerová, DiS. 

                                 komisař 

 
 
 
 
         npor. Mgr. David Hospodka 
                    vedoucí oddělení 
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