Městský úřad Humpolec
Odbor dopravy a silničníhohospodářství
Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec
č.j. t\4UHU/20B5Bl2022lJt s,z. ODSH/21 1212022
úředně oprávněná osoba: lng. Tomáš Janák

Veřejná

V Humpolci 31.5.2a22

vyh!áška

OPatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích umístěnímdopravního značení
I\4ěstský Úřad Humpolec, odbor dopravy

a SH příslušný podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000

sb, o provozu na pozernních komunikacích, ve znění pozdějŠíchpředpisů (dále jen ,,zákon o
silniČnímProvozu") oprávněný ke stanovení místnía přechodne úpravy p.uo.u na silnicích ll., lll.

třÍdY, místních komunikacích a veřejně přístupných účelovýchkomunikacích dle 77 odst. 1 písm.
§
c) zákona o s_ilniČnímprovozu na základě návrhu společnosti EG.D a,s., Lidická 1873136, černá

Pole, Brno, lČ: 2BOB54OO zast. spol GEO|NSTAL s.r.o , 9. května 2240, Jindřicrrův irJeÓ, lÓ,
06127975 ze dne 24.5.2022 a po vyjádření Policie Čn, xŘ, Dl pelhřimov ze dne 19,5,2022

č.j. KRPJ-62

1
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stanoví
Přechodnou ÚPravu provozu na silnici ll/130 vobci Hojanovice dle přiloženésituace zdůvodu
PracÍ Při uloŽení kabelu NN, Nedílnou součástí tohoto stanoveníje dopravně inženýrskéopatření
(DlO) přechodné úpravy provozu

- schéma B/3.

Přechodná úprava provozu se stanovuje na dobu od 21,6,2022 do 24,6.2022.
odpovědná osoba: Ladislav KaŠparÚ, GEolNSTAL s.r,o., 9. května 2240, Jindřichův Hradec,
lč:
0612797 5, tel.. 7 28 757 060
Podmínky.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

7)

DoPravní znaČkY, které budou užíványpro označenípracovního místa, musí odpovídat
vYhláŠce [Vinisterstva doPravy č.29412015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu
na
Pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacíc'h, eŇ rŇ
12899-1 Stálé svisIé dopravní značení,čsN EN 12966-,1+A1 Svislé dopravní
značení_
Proměnné doPravní znaČky, technické podnrínky 143 ,,Systém hodnocení přenosných
svislých
doPravních znaČek", TP 70 ,,Zásady pro provádění a zkoušenívodorovného-dopravniho
znaČenÍ,vzorové listY 6.1., vzorové listy 6.2, a technické podmínky 66,,Zásady pro
označování
Pracovních míst na Pozemních komunikacích vydání lll". Aktuálnía platne Tp'vizwww,pjpk.cz.
DoPravníznaČeníumístit dle předložené dokumentace v souladu s Tp 66 (schéma
B/3).
po ukončení platnosti povolení na umístěnípDz
a zařízení bude ihned toto odstraněno a
trvalé dopravní značeníbude uvedeno do původního stavu.
KaŽdá změna, která bY měla negativnívliv na bezpečnost a plynulost
silničníhoprovozu, musí
být projednána s dopravním inspektorátem.
Nutno zalistit havarrjní sluŽbu pro případ závady na dopravním značení
l zařízeni a případnou
včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
Z dŮvodu dostateČného zajištění BESIP požadujeme, aby ze strany zhotovitele
byl nasazen
dostateČný PoČet osob oprávněných zastavovat vozidla, vsouladu s 79
odst. 1 plsm. i) zák.
§
č. 361/2000 Sb. o silničnímprovozu, v platném znění.
Přechodné DZ bude Provedeno a osazeno v souladu s vyhláškou [Vinisterstva
dopravy č.
29412015 Sb., která Prováclí pravidla provozu na pozemních komunikacích,
§ 62 zák. č.

Jt s.z.

č.j. MUHU/20B58l2022l

361/2000 Sb., o silniČnÍmprovozu ve znění pozdějších předpisů
označovánípracovních míst na pozemních komu'nikacóh),

ODSH/2

a Tp 66
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1212022

(Zásady pro

Toto opatření nabývá účinnostipátým dnem po vyvěšení.
Toto stanovení není PouŽitelné samostatně, ale pouze jako souěást příslušného
rozhodnutí
o zv|áŠtnímuŽÍvánÍ, které bude v předmětné věcivydáúat zdejšísilniEní
správní úřad.

odůvodnění
lVěstský Úřad HumPolec, odbor dopravy a SH sjanovil přechodnou úpravu provozu
na základě
11vrhu Žadatele Po PÍsemnémvyjádření Policie CR, KŘ,'Dl Pelhřimov. V souladu s ustanovením
§ 77 odst, 5 zákona o silniČnímProVoZu nedoručoval zdelšíúřad návrh opatření obecné povahy
a
nevyzýval dotčenéosoby k podání připomínek nebo námiiek.

Poučení
Proti tomuto stanovení nejsou přípustné ž9!néopravné prostředky
ve smyslu obecných předpisů

o sPrávním řízenÍ§ 173 odst. 2zákona50012004 Sb., správnířád,
ve zněni pozo3;sicr, předpisů.

V Humpolci 31.5.2022
lng. Tomáš Janák v.r.
referent odboru dopravy a SH

Příloha: situace DlO
Toto stanovení musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost
doru čuje, po dobu 15
dnů a zveřejněno téžzpůsobem umožňuljícímdál kový přístup.
Poslední den této lh ůty je dnem
doručení.oznámení bude vyvěšeno na úřední desce t\4ěstského
úřadu H umpolec a zveřejněno
téžzpůsobem, umožňující
m dálkový přístup atona wunry, mesto-h u m po lec. cz
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Obdrží:

%oat"t,
GEO|NSTAL s.r.o., 9. května 2240, Jindřichův Hradec
Pro

ení na úřední desce. včetně způ

t\lěsto Humpolec, Horní nám 300, Humpolec

umoznul ícídálkovÝ ístuo

Obec Hojanovice, Hojarrovice 50, Humpolec
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Digitálně podepsal lng. Tomáš Janák
Datum: 31 .05,2022 1 3:46:40 +02:O0
otisk úředníhorazítka

