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PM Realstav s.r.o.
U Lihovaru 522, 679 21 Černá Hora

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Boskovice, odbor dopravy jako příslušný orgán státní správy podle § 124 odst.6
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, na
základě žádosti firmy PM Realstav s.r.o., Černá Hora, U Lihovaru 522, okres Blansko, PSČ 679 21, IČO:
29210658 podané v zastoupení společností GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 02 Brno 20, IČO:
41602901
stanovuje
firmě PM Realstav s.r.o., Černá Hora, U Lihovaru 522, okres Blansko, PSČ 679 21, IČO: 29210658
na základě § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích
v platném znění, po předchozím písemném stanovisku Policie ČR, Krajské ředitelství policie
Jihomoravského kraje, Územní odbor Blansko-Vyškov, dopravní inspektorát, Bezručova 31, 678 01
Blansko, č.j. KRPB-97924/ČJ-2014-061806-TES ze dne 16.4.2014 přechodnou úpravu provozu na níže
uvedených pozemních komunikacích takto:
na silnicích III/0435, III/36829 a MK ve Skrchově - realizovat přechodnou úpravu provozu dle
přiložených situací schválených PČR: ETAPA I.-VIII. a mezietapa, a to v době 30.6.2014 – 18.7.2014
(ETAPA I.-VI.) a 28.7.2014 – 4.8.2014 (ETAPA VII.-VIII.)

za následujících podmínek:






dopravní značky musí svým tvarem odpovídat ČSN 12899-1 a musí být v reflexním
(retroreflexním) provedení v základní velikosti
vyznačení a osazení dopravních značek musí být v souladu s platnými právními předpisy
bude provedeno právnickou nebo fyzickou osobou, která má pro provádění těchto prací
platná oprávnění na náklady žadatele
trvalé dopravní značky v rozporu s přechodnou úpravou budou zakryty a po ukončení akce
bude vše uvedeno do původního stavu
dopravní značky budou osazeny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu
nedocházelo k jejich deformacím, posunutí nebo pootočení a aby byly dostatečně viditelné,
toto je žadatel povinen kontrolovat po celou dobu trvání přechodné úpravy
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Za provedení a udržování tohoto přechodného dopravního značení odpovídá:
firma GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno, IČO: 41602901 – odpovědná osoba Mgr. Jan
Peška, tel. 608206296
Tato přechodná úprava provozu na silnicích III/0435, III/36829 a na místních komunikacích v obci
Skrchov byla stanovena z důvodu zajištění bezpečnosti při realizaci stavby ,,Bezpečný přechod I/43,
Skrchov“. Řízení o uzavírce silnice I/43 ve Skrchově, která bude realizací této stavby vyvolána je
vedeno Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Rozhodnutí o uzavírce silnice
III/0435 bylo vydáno Odborem dopravy Městského úřadu Boskovice pod č.j. SMBO 6779/2014 DOP.
Toto stanovení slouží jako podklad pro realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na
silnicích III/0435, III/36829 a MK ve Skrchově v době 30.6.2014 – 18.7.2014 (ETAPA I.-VI.) a
28.7.2014 – 4.8.2014 (ETAPA VII.-VIII.).
Vydáním tohoto stanovení PÚP na uvedených komunikacích pozbývá platnost stanovení PÚP
vydané Odborem dopravy měÚ Boskovice dne 4.6.2014 pod č.j. DMBO 7536/2014 DOP.

otisk úředního
razítka

Ing. Milada Bělehrádková
vedoucí odboru dopravy

Příloha: 9x situace PÚP – ETAPA I. – VIII. a mezietapa
Obdrží: PM Realstav s.r.o., Černá Hora, U Lihovaru 522, okres Blansko, PSČ 679 21 zastoupena společností GEFAB CS,
spol. s r.o., Švédská 5, 620 00 Brno (DS)
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Blansko, Komenského 2, 678 01 Blansko (DS)
Obec Skrchov, Skrchov 19, 679 61 Letovice (DS)
Na vědomí: PČR Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, DI Blansko, Bezručova 31 (DS)
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno (DS)

