Městský úřad Humpolec
Odbor dopravy a silniěního hospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec

s.z ODSH/1 78812021
úředně oprávněná osoba: lng. Tomáš Janák
č.j. MUHU/15835l2021/Jt

Veřejná

V Humpolci 14.5,2021

vyh!áška

Opatřeni obecné povahy
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacich
umístěním dopravního značení
lVěstský Úřad Humpolec, odbor dopravy a SH příslušný podle
§ 124 odst,6 zákona
Č.361/2000 sb., o Provozu na pozemních komunikacích, ve znoňi pozdějších předpisů
(dále jen ,,zákon o silničnímprovozu") oprávněný ke stanovení místní'apreórrodnb
upi"uy
Provozu na silnicích ll. lll. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelovýcň
komunikacích dle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničnímpiovozu na základě návrhu
sPoleČnosti DoPravní značení[VlŠs.r.o,, HruškovéDvory 74, Jihlava , |č:27665321 ze dne
Policie ČR, KŘ, Dl Pelhřimov ze dne 11.5.2021č,j. KRPJ-4669119;5,7Y1."_ P9_14ádření
2lCJ-2021- 1 6 1 706-D NG
l

stanovi
přechodnou Úpravu provozu na silnicích llll12934,, lll/,l2935; lll/12936; lllt12937;

llll12g30',llll12940: 111134761; ll/130; místníkomunikaci ul. Zahradní v Humpolci a místních
komunikacích v k.Ú. Obce Kaliště a Horní Rápotice z důvodu úplnéuzavirky provozu na
silnici llll12934 za ÚČelem provedení souvislé údržbykomunikace v km cca 5,075 _ 6,681
(úsek mezi obcemi Horní Rápotice a Kaliště).

Přechodná Úprava provozu se stanovuje v terminu od 23.5.2021 do 28.5.2021.
ZodPovědná osoba za dopravní značení:Dopravní značeníMŠs.r,o,, Hruškové Dvory 74,
Jihlava, lČ: 27665321, Miían Š"Ý,tel.:72Bdaazsl
Podmínky:

1)

2)
3)
4)

DoPravnÍ znaČkY, které budou uživány pro označenípracovního místa, musí
odPovídat vYhláŠce lVinisterstva dopravy č.29412015 Sb., kterou se prováději pravidla
Provozu na Pozemních komunikacích a úprava a řizeni provozu na pozemních
komunikacích, ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení,Ósr.r EN 12966-1+A1
Svislé doPravní znaČení- Proměnné dopravní značky, technické podmínky 143
,,SYstém hodnocení přenosných svislých dopravních značek", Tp 70 ,,Zásady pro
Provádění a zkouŠenívodorovného dopravního značení,vzorové listy 6.1., vzórové
listY 6.2. a technickó Podmínky 66 ,,Zásady pro označovánípracovních míst na
pozemních komunikacích vydání lll". Aktuální a platné TP viz www.pjpk.cz.
DoPravní značeníumístit dle předložené dokumentace v souladu s ťp oo.
Po ukonČeníplatnosti povolení na umístění pDZ a zařizení bude ihned toto
odstraněno a trvalé dopravní značeníbude uvedeno do původního stavu.
KaŽdá změna, která by měla negativní vliv na bezpečnost a plynulost silničního
provozu, musí být projednána s dopravním inspektorátem,

č.j. MUHU/1 583512021

5)
6)

7)

lJt s.z, ODSH l17B8l2O21

Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značeni l zařízení
a
případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
Z dŮvodu dostateČnéhozajištění BESlP požadujeme, aby ze strany zhotovitele byl
nasazen dostateČný poČet osob oprávněných zastavovat vozidla, v souladu s 79
§
odst. 1 PÍsm. l) zák, č. 361/2000 Sb. o silničnímprovozu, v platném znění,
Přechodné DZ bude provedeno a osazeno v souladu s vyhiáštou lVinisterstva dopravy
Č.29412015 Sb., která provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 6Ž
§
zák. Č.361/2000 Sb., o silničnímprovozu ve znění pozdějších předpisů a rĚ oo
(Zásady pro oznaČovánípracovních míst na pozemních komunikacích).

Toto opatřeni nabývá účinnostipátým dnem po vyvěšení.

Toto stanovení není pouŽitelné samostatně, ale pouze jako součást přislušného
rozhodnuti o uzavírce, které bude v předmětné věci vydávat zdejšísilničnísprávni
úřad.

odůvodnění
lVlěstský Úřad HumPolec, odbor dopravy a SH stanovil_přechodnou úpravu provozu na
základě návrhu žadatele po písemnémvyjádření policie čn xŘ Dl pelhřimov. V souladu s
ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničnímprovozu nedoručoval zdejšíúřad návrh
oPatření obecné povahy a nevyzýval dotčenéosoby k podání připomínek nebo námitek.

Poučení
Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádnéopravné prostředky ve smyslu obecných
PředPisŮ osPrávním řízení § 173 odst. 2 zákona 5o0t2.004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů,

V Humpolci 14.5.2021
lng, Tomáš Janák v.r.
referent odboru dopravy a SH

Příloha: situace DlO
Toto oznámeni musÍ být vyvěŠeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, po dobu 15
dnŮ a zveřejněno téŽ zpŮsobem umoŽňujícímdálkový přístup.'Poslední den této'lhůtyje dnem
doruČenÍ, Oznámení bude vyvěŠeno na úřednídesce Městského úřadu Humpolec a žuáre,neno
téžzpůsobem, umožňujícímdálkový přístup, a to na www.mesto-humpolec.cz
po seimutívvhlášku obratem zašlete Měú
Humpffi

Vyvěšeno an" ..(ř,.:,f,

/er/

§ejmuto dne

Zveřejněno způsobem umožňujícímdálkový přístup dne:
P_odpis a razítko oprávněné osoby, která tímto potvrzuje
předepsané vyvěšenía sejmutí tohoto oznámení a jeho
zveřej něn í způsobem umožň uj ícímdálkový přístup,
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