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S t a n o v e n í   p ř e c h o d n é   ú p r a v y   p r o v o z u
            n a    p o z e m n í ch   k o m u n i k a c í ch        

Městský úřad v Blansku, podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve
znění pozdějších předpisů,  stavební úřad, oddělení silničního hospodářství,  jako věcně  a
místně  příslušný  silniční  správní  úřad,  podle   §  124  zák.č.  361/2000Sb.  o  provozu  na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na
základě žádosti ze dne 15.05. 2015: 

    IMOS Brno, a.s., IČO 25322257, Olomoucká 704/174, Brno-Černovice,
627 00  Brno 27,

kterého zastupuje 
ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova 2694/4, Židenice, 615 00  Brno 15

(dále jen žadatel), po písemném stanovisku Policií České republiky, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského  kraje,  územní  odbor  Blansko,  Dopravní  inspektorát,  IČ  75151499,
Bezručova 1895/31,  678 01  Blansko 1, /dále jen  „DI Blansko“/      

 s t a n o v u j e 

dle § 77 odst 1 písm c) zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a  § 4 a 5 vyhlášky č. 30/2001 Sb.
Ministerstva  dopravy  a  spojů,  kterou  se  provádějí  pravidla  provozu  na  pozemních
komunikacích a úprava řízení  provozu na pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších
předpisů pozemních komunikacích, přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci
takto :
• na silnici II/374   (Jevíčko-Boskovice-Blansko-Brno) v průtahu města Blansko
• na silnici III/374 40   (Blansko-Těchov-Sloup) v úseku od křiž. s II/374 směr Těchov 
• na silnici III/379 37   (Kateřina-Olešná-Blansko)  v úseku od křiž. s II/374 směr Olešná 
• na  místních  komunikacích   v  městě  Blansko,  tj.  ul.  Na  Řadech,  Bezručova,  nám.

Republiky, Seifertova, Masarykova.  
Termín:  od 01.06.  2015 do 27.09. 2015, vše na okrese Blansko,   na území působnosti
úřadu města  Blansko  s  rozšířenou  působností,  z důvodu  rekonstrukce silnice  II/374 v
průtahu  města  Blanska,  za  respektování  omezeného  silničního  provozu,  přechodné
dopravní značení: 

Svislé dopravní značení:
Viz projekt  dopravního značení, který je nedílnou součástí tohoto stanovení.



Dopravní  značení  bude  provedeno  podle  předloženého   situačního  plánku  dopravního
značení zpracovaného   dne 11.03. 2015,  fa  ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova
2694/4, Židenice, 615 00  Brno 15,   odsouhlaseného DI  dne 15.05. 2015  pod č.j. KRPB-
61711/ČJ-2015-060106-TES.  Značení bude osazeno odbornou firmou. 

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:

• Provedení a umístění dopravního značení 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,  technickými
podmínkami  TP  66  "Zásady   pro  přechodné  dopravní  značení  na  pozemních
komunikacích",  resp.  „Zásady  pro  označování  pracovních  míst  na  pozemních
komunikacích“,  II.  vydání  a  dle  příslušných  platných  technických  norem.  Veškeré
dopravní značení bude provedeno základní velikosti podle TP 66 v reflexním provedení.

• Všechny  součásti  dopravních  značek  (patka,  sloupek,  značka,  uchycení)  musí  být
schváleného typu. Za snížené viditelnosti bude místo uzavírky označeno dle § 45 odst. 3
zákona o silničním provozu výstražným světlem žluté barvy.

• Dopravní značení bude provedeno podle předloženého  situačního plánku dopravního
značení, zpracovaného  fa  ZNAKOM s.r.o., IČO 26264641, Zengrova 2694/4, Židenice,
615 00  Brno 15,   odsouhlaseného DI  dne 15.05. 2015  pod č.j. KRPB-61711/ČJ-2015-
060106-TES.   Dopravní  značky  musí  být  umístěny  na  červenobílých  pruhovaných
sloupcích nebo stojanech. Výškově budou dopravní značky osazené minimálně  0,60 m
nad vozovkou. Viditelnost dopravních značek musí být zajištěna  v obci na vzdálenost 50
m a mimo obec na vzdálenost  100m.  Provedení dopravních značek musí odpovídat
platným předpisům. 

• Trvalé dopravní  značení,  které je  v rozporu s přechodným dopravním značením bude
překryto a po ukončení akce uvedeno do původního stavu.

• Při realizaci přechodné úpravy provozu nesmí dojít k znečištění nebo poškození dotčené
pozemní komunikace.

• Termín provedení přechodné úpravy provozu je   od 01.06. 2015 do 27.09. 2015.  Po
osazení  přechodného  dopravního  značení  a  před  započetím  prací  nutno  informovat
orgán policie.  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 správnímu orgánu a orgánu
policie.

• Osazení dopravního značení zajistí  p.  Marek Bartoník,  tel.  734 766 547, zastupující
IMOS  Brno,  a.s.,  IČO  25322257,  Olomoucká  704/174,  Brno-Černovice.  Odpovědná
osoba  za  řádné  provedení  dopravně  bezpečnostního  opatření  –  odbornou  montáž
dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a případné udržování po celou
dobu přechodné úpravy provozu a dále včasné odstranění je   p. Marek Bartoník, tel. 734
766 547,  zastupující    IMOS Brno,  a.s.,  IČO 25322257,  Olomoucká  704/174,  Brno
-Černovice.

• Z důvodu  zajištění  bezpečnosti  silničního  provozu  může  správní  orgán  stanovit  další
dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností žadatele je
zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

• Dopravní značky budou osazené, na území působnosti úřadu města Blansko, jako obce
s rozšířenou působností, za účelem vyznačení objízdné trasy.

Odůvodnění  :

Na základě žádosti výše uvedeného žadatele  ze dne 15.05. 2015 na Městský úřad Blansko
doručené dne 15.05.  2015,  podle  předloženého   situačního  plánku dopravního  značení,



odsouhlaseného  DI  dne 15.05.  2015   pod  č.j.  KRPB-61711/ČJ-2015-060106-TES a  v
souladu  s § 77 odst 1 pís. c),zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a  § 4 a 5 vyhlášky č. 30/2001
Sb.  Ministerstva  dopravy  a  spojů,  kterou  se  provádějí  pravidla  provozu  na  pozemních
komunikacích a úprava řízení  provozu na pozemních komunikacích,  ve znění pozdějších
předpisů  pozemních  komunikacích  bylo  stanoveno  umístění  přenosného   dopravního
značení na pozemních komunikacích – na silnici II/374 v průtahu města Blansko, na silnici
III/374 40  v úseku od křiž. s II/374 směr Těchov, na silnici III/379 37  v úseku od křiž. s II/374
směr Olešná a na místních komunikacích v městě Blansko, tj. ul. Na Řadech, Bezručova,
nám. Republiky, Seifertova, Masarykova.  
Termín:  od 01.06. 2015 do 27.09. 2015, vše na okrese Blansko,  na území působnosti úřadu
města Blansko  s rozšířenou působností,  z důvodu  rekonstrukce silnice II/374 v průtahu
města Blanska, za respektování výše uvedeného dopravního značení.    Žadatel doložil  k
žádosti o stanovení přenosného dopravního značení následující podklady - vyjádření DI  a
situační plánky. Dopravní značení bude osazeno v souladu s vykonavatelným rozhodnutím o
uzavírce silnice, které vydá příslušný silniční správní úřad.  
Změna  dopravního  režimu  v  předmětném  místě  je  vyžadována  z  důvodu  ohrožení
bezpečnosti  silničního  provozu  v  průběhu  provádění  stavebních  prací  na  rekonstrukci
vodovodu  v  pozemku  silnice  II/374,  ul.  Svitavská,  v  katastrálním  území  Blansko.  Toto
stanovení  slouží  jako  jeden  s  podkladů  pro  realizaci  osazení  přenosného  dopravního
značení.

Karel Vyskočil
úředně oprávněná osoba

 Příloha:
Situace, detaily pro II. a III. etapu. Vzhledem ke zvýšené kapacitě příloh byla I. etapa zaslána
spolu  s oznámením o uzavírce sil. II/374 dne 18.05. 2015. 

Obdrží:
žadatelé (doručenky)
1. IMOS Brno, a.s., IDDS: 562eh6n

sídlo: Olomoucká č.p. 704/174, Brno-Černovice, 627 00  Brno 27
v zastoupení
2. ZNAKOM s.r.o., IDDS: 6kac9dh

sídlo: Zengrova č.p. 2694/4, Židenice, 615 00  Brno 15
 
ostatní účastníci řízení (doručenky)
3. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS:
k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 601 82  Brno
4. Město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01  Blansko
5. Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, odd. pozemky, nám. Svobody č.p.
32/3, 678 01  Blansko 1
 
dotčené orgány (doručenky)
6. Policie České republiky, Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, územní odbor
Blansko, Dopravní inspektorát, IDDS: jydai6g

sídlo: Bezručova č.p. 1895/31, 678 01  Blansko 1



 
ostatní
7. Městská policie, Sadová č.p. 149/2, 678 01  Blansko 1
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