MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV
ODBOR DOPRAVY
NÁMĚSTÍ SVOBODY 1, 395 01 PACOV
tel. 565455121, fax. 565455133, e-mail: papezova@mestopacov.cz

Č.j. MP/05536/2018/OD/Pa
Spis.zn.: OD.05516/2018/Pa
Vyřizuje: Papežová Marie

Pacov, dne 23.5.2018

Dopravní značení MŠ, s.r.o., IČ 276 65 321, Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
opatření obecné povahy- stanovení přechodné úpravy provozu
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, podle ust. § 124 odst. 6 zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon), na základě žádosti společnosti Dopravní značení MŠ, s.r.o., IČ 276 65 321, Hruškové Dvory
74, 586 01 Jihlava, zastoupené p. Milanem Šerým, podané dne 22.5.2018, po předchozím písemném
stanovisku Policie ČR, dopravního inspektorátu, Pelhřimov ze dne 22.5.2018 pod č.j. KRPJ-516152/ČJ-2018-161706-DING a po posouzení žádosti v souladu s ustanovením § 77 odst. 1, písm. c)
zákona, v návaznosti na ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), vydává:
Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/128, II/129, III/1292, III/1293, III/12420, III/1296
a III/01921 v souvislosti s uzavírkami komunikací v Cetorazi - částečnou uzavírkou silnice II/129
(jednoho jízdního pruhu) a úplnou uzavírkou sil. III/1292 z důvodu provádění stavebních prací na
opravách sil. II/129 a sil. III/1292. Termín: 30.5.2018 – 15.7.2018. Nedílnou součástí tohoto opatření
je DIO – přechodné úpravy provozu. Opatření nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.
Přechodná úprava provozu se stanoví za těchto podmínek:
1. Osazení dopravního značení bude provedeno dle schválené grafické přílohy. Dopravní značení
bude v souladu s ustanoveními zákona o silničním provozu, vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou
se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a
bude splňovat požadavky ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, technické normy
143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek, vzorové listy 6.1, vzorové listy
6.2 a technické podmínky 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních
komunikacích.
2. Přechodná úprava se stanovuje na den 30.5.2018 – 15.7.2018.
3. Dopravní značky užité k označení musí být provedeny jako reflexní. Přenosné dopravní značky
budou umístěny spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úrovní vozovky. Červené a bílé
pruhy na podpěrném sloupku budou provedeny z retroreflexní folie nejméně třídy R´1 o šířce
0,10 – 0,20m.
4. Dopravní značení bude umístěno až bezprostředně před začátkem zahájení stav. prací
s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost
dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky nebyly viditelné
z žádného jízdního směru.
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5. Dopravní značky musí být po celou dobu udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a umístěny
dle tohoto stanovení dopravního značení.
6. Po ukončení akce bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a stávající dopravní
značení bude uvedeno do původního stavu.
7. Bude respektováno vyjádření Policie ČR, DI, Pelhřimov ze dne 22.5.2018, č.j. KRPJ-516152/ČJ-2018-161706-DING:
1) Použité dopravní značení a zařízení musí být schváleno pro provoz na pozemních
komunikacích a musí odpovídat V.L. 6.1.
2) Dopravní značení umístit dle předložené dokumentace v souladu s TP 66.
3) Po ukončení platnosti povolení na umístění přechodného dopravního značení (PDZ) a
zařízení bude ihned toto odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do
původního stavu.
4) Každá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního
provozu, musí být projednána se zdejším dopravním inspektorátem.
5) Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení /zařízení a
případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
6) Z důvodu dostatečného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany zhotovitele byl
nasazen dostatečný počet osob oprávněných zastavovat vozidla, v souladu s § 79 odst. 1
písm. i) zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu, v platném znění:
„(1) Zastavovat vozidla je oprávněn – i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se
správnou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího
právního předpisu“.
Přechodné DZ bude provedeno a osazeno v souladu s vyhláškou Ministerstva dopravy a
spojů č. 294/2015 Sb., která provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, §
62 zák.č.361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a TP 66
(Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích). Vyhrazujeme si
právo na změnu či doplnění dopravního značení v případě narušení bezpečnosti nebo
plynulosti silničního provozu.
8. Osazení stanoveného přechodného dopravního značení provede žadatel, zodpovědná osoba:
Milan Šerý, Dopravní značení MŠ, s.r.o., IČ 276 65 321, Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava,
tel. 728 628 231,
Zodpovědná osoba za stavbu: Zdeněk Brom, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod
Dopravní stavby Východ, K Silu 1143, Pelhřimov, tel. 777 740 789.
Výše stanovená úprava na pozemní komunikaci vychází ze zajištění bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu. Proti tomuto stanovení nejsou přípustné opravné prostředky ve smyslu
obecných předpisů o správním řízení. Stanovení dopravního značení nenahrazuje povolení,
stanovisko, posouzení, případně jiné opatření dotčeného správního úřadu vyžadováno zvláštními
předpisy.

Odůvodnění
Městský úřad Pacov, odbor dopravy, stanovil přechodnou úpravu provozu na sil. II/128, II/129,
III/1292, III/1293, III/12420, III/1296 a III/01921 na základě žádosti společnosti Dopravní značení
MŠ, s.r.o., IČ 276 65 321, Hruškové Dvory 74, 586 01 Jihlava, zastoupené p. Milanem Šerým podané
dne 22.5.2018, po předchozím stanovisku Policie ČR, dopravního inspektorátu, Pelhřimov ze dne
22.5.2018 pod č.j. KRPJ-51615-2/ČJ-2018-161706-DING v souvislosti s uzavírkami komunikací
v Cetorazi - částečnou uzavírkou silnice II/129 (jednoho jízdního pruhu) a úplnou uzavírkou sil.
III/1292 z důvodu provádění stavebních prací na opravách sil. II/129 a sil. III/1292. Termín uzavírky je
stanoven od 30.5.2018 – do 15.7.2018. V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním
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provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání
připomínek nebo námitek.
Toto stanovení není použitelné samostatně, ale pouze jako součást příslušného rozhodnutí o uzavírce,
které bude v předmětné věci vydávat zdejší úřad.
Poučení o odvolání
Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Dle § 77 odst. 5 zákona opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.
Bc. David Tulach
vedoucí odboru dopravy
„otisk razítka“
Obdrží:
dle rozdělovníku datovou schránkou, osobní převzetí, interní poštou, obyčejnou zásilkou
Dopravní značení MŠ, s.r.o., IDDS: ti29eiw
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IDDS: 3qdnp8g
Město Pacov, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Obec Cetoraz, IDDS: kp5ap2d
Obec Eš, IDDS: 9v8auh6
Obec Obrataň, IDDS: yczbcbj
dotčené orgány státní správy
Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc
ostatní – se žádostí o zveřejnění na úředních deskách - interní poštou + obyčejnou zásilkou
Městský úřad Pacov, kancelář starosty, náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
Obecní úřad Cetoraz, IDDS: kp5ap2d
Obecní úřad Eš, IDDS: 9v8auh6
Obecní úřad Obrataň, IDDS: yczbcbj
Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Pacov, úřední desce
Obecního úřadu Eš, úřední desce Obecního úřadu Obrataň a úřední desce Obecního úřadu Cetoraz po
dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne ………………………..

Razítko, podpis
Vrátit potvrzené zdejšímu odboru!

Sejmuto dne ……………………

