KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
Odbor dopravy – detašované pracoviště Břeclav
Sovadinova 537/6, 690 02 Břeclav

Váš dopis zn.:
Ze dne:
Č. j.:
Sp. zn.:
Vyřizuje:
Telefon:
Počet listů:
Počet příloh/stran:
Datum:

JMK 75726/2014
JMK 45673/2014/OD/Ha
Ing. Hanzlovič
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Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, podle § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000
Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (zákon o silničním provozu), příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní
a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – na silnicích I. třídy, kromě rychlostní
silnice, stanovuje podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu
na pozemní komunikaci:
silnice / k. ú.: I/43 Brno – Svitavy – Králíky – st. hr./ k.ú. Skrchov
místo: křižovatka I/43 x III/36829 x III/0435
účel: uzavírka
druh dopr. značek / zařízení: dle přílohy
platnost: 30.6. - 18.7. / 28.7. – 4.8.2014 /zahájení 6:00, ukončení 18:00/

Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:
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, ČSN a technickými podmínkami TP 66 „Zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích“. Svislé dopravní značky budou provedeny v
základní velikosti podle ČSN a TP 66 v reflexním provedení. Všechny součásti dopravních
značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
2. Instalaci dopravního značení, jeho kontrolu a údržbu zajistí PM Realstav s.r.o., U Lihovaru
522, 679 21 Černá Hora, IČ 29210658, vz. GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno, IČ
41602901Kontaktní osoba: Ing. Pavel Frank, tel. 602541806.
3. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může Krajský úřad Jihomoravského kraje,
odbor dopravy, stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit.
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Odůvodnění:
Toto stanovení bylo vydáno na základě žádosti o uzavírku právnické osoby PM Realstav s.r.o.,
U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora, IČ 29210658, vz. GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno,
IČ 41602901 ze dne 20.6.2014, po písemném vyjádření KŘ Policie JMK, DI Blansko - Vyškov ze dne
16.4.2014 a po souhlasu majetkového správce silnice Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno, ze dne
14.4.2014. Účelem je zajištění organizace provozu na pozemní komunikaci z důvodu stavebních prací
- stavba „I/43 rekonstrukce přechodu, Skrchov, km 42,800“

Otisk razítka

Ing. Eduard Hanzlovič, v. r.
referent oddělení pozemních komunikací
odboru dopravy

Příloha: situace dopr. značení

Rozdělovník:
Tato přechodná úprava provozu na pozemní komunikaci se vydává jako příloha rozhodnutí
o uzavírce č.j. JMK 75355/2014 ze dne 27.6.2014.
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