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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 09.04. 2015: 

  Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, odd. pozemky,
IČO 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01  Blansko

(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 :
1. na silnici III.   třídy č.   379   37 (Kateřina-Olešná-Blansko), ulice Rožmitálova: 

− v kilometru cca 5,504, parcela číslo 1352/2 a 1381/5, v katastrálním území Blansko,
v  úseku  od  úrovňového  železničního  přejezdu  u  vlakové  zastávky  po  okružní
křižovatku se silnicí II/374 – ul. Svitavská – Smetanova -Rožmitálova-Vodní. 

Jedná se o zkapacitnění silnice u železničního přejezdu, tj. umožnění paralerního zastavení
vozidel, čímž dojde ke snížení počtu časových kolapsů okružní křižovatky v městě Blansko.
Termín provedení přechodného dopravního značení je v průběhu roku 2015 do 12 měsíců
ode dne realizace, s tím, že nesmí být omezen provoz při průběhu opravy silnice II/374 v
průtahu města Blansko  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   fa   Miroslav  Patočka,  ČKAI  1001438,  Kamnářská  9,  678  01
Blansko v lednu 2015,   odsouhlaseného DI Blansko  dne 02.02. 2015  pod č.j. KRPB-7437-
2/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  Miroslav Patočka,  ČKAI 1001438, Kamnářská 9,  678 01
Blansko v lednu 2015,   odsouhlaseného DI Blansko  dne 02.02. 2015  pod č.j. KRPB-
7437-2/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 v průběhu roku 2015 do 12 měsíců ode
dne realizace, s tím, že nesmí být omezen provoz při průběhu opravy silnice II/374 v
průtahu města Blansko 

• Osazení dopravního značení zajistí   Město Blansko, odbor investičního a územního
rozvoje,  odd.  pozemky,  IČO 00279943,  nám.  Svobody  32/3,  678  01   Blansko, v
zastoupení Ing. Marek Štefan, tel. 516775 137. 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   Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje,
odd. pozemky, IČO 00279943, nám. Svobody 32/3, 678 01  Blansko, v zastoupení Ing.
Marek Štefan, tel. 516775 137.

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

• Dopravní značky budou osazené, na území působnosti úřadu města Blansko, jako obce
s rozšířenou působností, za účelem vyznačení místa zvláštního užívání silnice.

Odůvodnění  :

Na základě žádosti výše uvedeného žadatele  ze dne 09.04. 2015 na Městský úřad Blansko
doručené dne 09.04.  2015,  podle  předloženého   situačního  plánku dopravního  značení,
odsouhlaseného DI Blansko dne  02.02. 2015  pod č.j. KRPB-7437-2/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  –  silnice    III. třídy   č.  379  37,  ulice
Rožmitálova  v kilometru cca 5,504,  parcela číslo  1352/2 a 1381/5,  v katastrálním území
Blansko,  v  úseku  od  úrovňového  železničního  přejezdu  u  vlakové  zastávky  po  okružní
křižovatku se silnicí II/374 – Svitavská – Smetanova -Rožmitálova-Vodní. 
Jedná se o zkapacitnění silnice u železničního přejezdu, tj. umožnění paralerního zastavení
vozidel, čímž dojde ke snížení počtu časových kolapsů okružní křižovatky v městě Blansko.
Termín provedení přechodného dopravního značení je v průběhu roku 2015 do 12 měsíců
ode dne realizace, s tím, že nesmí být omezen provoz při průběhu opravy silnice II/374 v
průtahu města Blansko
Žadatel doložil k žádosti o stanovení přenosného dopravního značení následující podklady -
vyjádření DI Blansko,  Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
kraje, IČO 70932581, oblast Blansko, sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, 612 00  Brno 12
ze dne 24.03. 2015 pod zn 2883/2015-TSÚ/DoZd a situační plánek.
Změna dopravního režimu v předmětném místě je vyžadována z důvodu navýšení kapacity
zastavení  osobních  vozidel  mezi  železničním  přejezdem  a  okružní  křižovatkou.  Toto
stanovení  slouží  jako  jeden  z  podkladů  pro  realizaci  osazení  přenosného  dopravního
značení.

Karel Vyskočil
úředně oprávněná osoba
 
Příloha:
Situace dopravního značení.
Obdrží:
žadatelé (doručenky)
1. Město Blansko, odbor investičního a územního rozvoje, odd. pozemky, nám. Svobody č.p.
32/3, 678 01  Blansko
 
ostatní účastníci řízení (doručenky)
2. Město Blansko, odbor komunální údržby, nám. Svobody č.p. 32/3, 678 01  Blansko
3. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS:
k3nk8e7

sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Brno-střed, Veveří, 602 00  Brno 2
 
dotčené orgány (doručenky)
4. 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
5. Městská policie, Sadová č.p. 149/2, 678 01  Blansko 1
6. ČAD Blansko a.s., IDDS: twfdjqy

sídlo: Nádražní č.p. 2369/10, 678 01  Blansko 1
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