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MESTSKY URAD BYSTRICE NAD PERNSTEJNEM
odbo r  d op r aYy  a  s i l n ičního  ho spod á ř s t v í

Příční 405,593 l5 Bystř ice nad Pernšteinem, tel .:  5665903l l

Cj.: BYS 1311012017 Bvstřice nad Pernšteirrern dne 21 .8.2017

OZNAMENI VEREJNOU VYHLASKOU

opatření obecné poYahy
/Stanovení přechodné úpraly proYozu na pozemních komunikacích/

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako
příslušný správní úřad dle ustanovení š |24 odst. 6 zákona čísIo 36112000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, dá|e jen zákona o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na zák|adě Žádosti firrny
ALPINE Bau a.s.' Jiráskova 6|3/|3 Krásno nad Bečvou,757 0| Valašské MeziÍíčí, zastoupené na
zák|adě plné moci f i rmou DoZBos s.r.o.,  IČ 2%7z38l. otakara Kubína |7,680 0l Boskovice,
podané dne 21.8.2017, po předchozím projednání s příslušným orgánem bezpečnosti silničního
provozu' tj. s Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina, UoVS _ DI Žd,ár nad Sázavou a po
po sou z en íŽ ádo s t i  v s ou l a du su s t anoven ím$77od s t .  l p í sm . c ) aod s t . 5 z á konaop r o vo zuna
pozemních komunikacích,v návaznost i  na ustanovení $$ l7l ,I72 a I73 zákona č' 500/2004 Sb' '
správní řád,

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnicích lI' a IIl. tříd a nrístních komunikacích v oRP Bystřice
nad Pernštejnem z důvodu úplné uzavírky silnice 111362 v úseku od hranice PardLrbického
kraje/Kraje Vysočina po křiŽovat|<u silnice I|l375 v Nyklovicích, včetně označení objíŽďky' dle
předloŽené a projednané dokumentace, kteráje k nahlédnutí u zdejšího úřadu, zaníŽe stanovených
podmínek:

a) osazení dopravního značení bude provedeno v souladu s projednanou dokumentací a dále
s TP 66, TP 65, Vyhláškou čís|o 294120|5 Sb., kterou se provádějí pravid|a provoztl
na pozemních komunikacích a bude odpovídat ČSN EN l2899-l ,  ČsN |z35z, ČsN ;: oozt
a ČsN EN 1436.

b) Insta|ované dopravni značky budou min' v zák|adní velikosti o nrinimá|ní retroreflexi
fo|ie R,|.UŽíté podpěrné sloupky budou opatřeny červenobílými pruhy zretroreflexní fó|ie
nejméně třídy Rl' o šíři od 0,l0 do 0,20 m. Tyto budou buď pevně ukotveny s ohledem
nauŽitéznaěení nebo bude uŽito stojanů a podkladních desek schváleného provedení. Stabilita
přenosných dopravních značek včetně podpěrné konstrukce musí odo|at při osazení v obci
tlaku větru Wl :0,25 kN/m2, při osazení mimo obec tlaku větru WE : O,42 kN/m2.

c) Budou dodrŽeny podmínky vyjádření Po|icie CR. Krajského ředite|ství po|icie kraje Vysočina,
Uzemní odbor Zďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, ze dne 11.8.20l7, vydaného pod
Č.;. : rnrr- 81997 -| lČJ -2017 -1 61 406.

d) Dopravn í značky a dopravní zaÍízení, které mají význam jen v časově omezené době, musí být
mimo tuto dobu zrušeny škrtnutím, zakr54ím nebo odstraněním. Po ukončení prací bude
neprod|eně uvedeno dopravní značení do původního stavu'

e) Dopravní značky a dopravní zaÍízeni musí být po celou dobr"r prací udrŽovány ve funkčním
stavu, v čistotě a správně umístěny.

D Městský úřad v Bystřici nad Pernštejnem, odbor dopravy a silničního hospodářství,
si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyŽadovat veřejný zájem,



h)

i)

Dopravní značení a zařízení bude realizováno firmou DoZBos s.r.o', IČ 2937238l, otakara
Kubína l7, 680 0l Boskovice.

Jméno odpovědné osoby: Ing. ondřej Janík, DoZBos s.r.o., Otakara Kubína l7, Boskovice,
te|. č.723660675,

P|atnost tohoto stanovení ie určena lhůtou od 4.9.20|7 do 31.l0'2017 včetně.

Odůvodnění:

Na základě Žádosti f irmy ALPINE Bau a.s., Jiráskova 613l|3 Krásno nad Bečvou,757 O|
Valašské Meziříčí, zastoupené nazák|adě plné moci firmou DoZBos s.r'o., IČ z%7z38l, otakara
Kubína l7' 680 0l Boskovice, stanovil Městský úrřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor dopravy
a si|ničního hospodářství, jako příslušný správní Úrřad, přechodnou ťtpravu provozu na silnicích
II, a III. tříd a místních komunikacích v oRP Bystřice nad Pernštejnem) z důvodrr ťrplné uzavírky
části silnice ÍU36z v úseku od hranice Pardubického kraje/Kraje Vysočina po křiŽovatku silnice
|I/375 v Nyklovicích, včetně označení objíŽďky, z důvodu rekonstrukce silnice 111362 ve výše
uvedeném úseku.

Návrh přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích byl dne 11.8,2017
projednán s příslušným orgánem bezpečnosti siIničního provozu. s t.i' Policií Ceské republiky,
Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina v Jihlavě' ÚoVS-DI Žd,ár nad Sázavou.

Na základě posouzení Žádosti rozhodl zdejší úřad a stanovil podmínky přechodné ťrpravy
provozu na pozemních komunikacích, jak je výše rrvedeno, mimo jiné s tím, že dopravní značení
a zařízení bude odpovídat příslušným normám. dále bude umístěno na odpovídajících nosičích
a v souladu s příslušnými p|atnými právními a technickými předpisy. P|atnost tohoto stanovení
omezi|  na období od 4,9,20|7 do 31.10.2017 '

Poučení o opravném prostředku

Proti opatření obecné povahy dle $ l73 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek.
Dle $ 77 odst. 5) zák.č, 36|12000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů. toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení
veřejné vyhlášky.

)TISK RAZÍTKA

Jiří Nykodým
Odbor dopravy

a si ln ičního hosoodářství
MěU Bystřice nad Pernštejnem

Vyvěšeno

Sejmuto

obdrŽí:
DoZBos s.r'o'' IC 2937238|' otakara Kubína l7, 680 0l Boskovice _ IDDS
Krajská správa aúdrŽba si lnic Vysočiny, přísp. organizace, Kosovská ||22/16, Jihlava _ IDDS
Obec Nyklovice - IDDS
obec Rovečné - IDDS
obec Ve|ké Tresné _ IDDS
Policie ČR, Krajské ředite|ství policie kraje Vysočina, ÚoVS-D| Žd,ár nad Sázavou _ IDDS
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V)tuI : Postsi$gb*9b{i{ CA :
P|J lrosdo: Ž6'9.]0l7

Vyřizuje: Jir'í Nykotým, tel' 5óó590326' e-rrrail: iiri.nrkodvnri?b}'stricr'rro.cz


