
bs ,to\rs.t{ - { 2. Ltlq

Městský úřad Nové Město na Moravě
odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31Nové Město na Moravě

IGajská správa a ídržba silnic Vysočiny,
příspěvková or gatizac e
Kosovská l122
586 01 Jihlava

Váš dopis zn.lze dne Naše značka

MUNMNIVI/2335l20l9ll
Vyřizuje/linka

Drdlová/S66598375
marta. drdlova @ meu.nmnm. cz

Nové Město na Moravě

Dne:31.1.2019

ozNÁMENí vnŘn.lNou vynrÁšrou
opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městshý úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, příslušný podle § 124 odst.6 zákona
č. 36112000 Sb., o provozu na pozeírrních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (dále jen ,,zákon o silničním provozu"), na záHadě podnětu podaného od Krajské správy a
ÚdrŽby silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122,586 01 Jihtava (dále
jen ,,navrhovatel") a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie ČR, Kraiské ředitelství
policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie Jihlava, ze dne 22.II.2018 pod čj.:KRPI-120l91-
1!ČJ-2O18-1600DP-AUG a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákoia o siiničním provozu,
vnávaznosti naustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničnímprovozu a § l71 a § 173 odst.l zákona
č. 50012004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dálejen ,,správní řád") stanovuje
přechodnou Úpravu provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. třídy a místních
komunikacích v územním obvodu Městského úřadu Nové Město na Moravě, obecního úřadu obce
s rozšířenou působností,
pro ÚdrŽbové práce a další práce podobného charakteru, v souladu s TP 66 (zásady pro označování
pracovních míst na pozemních komunikacích).

Velikost dopravního značení; záHadní rozměrová řada.
DŮvod: zajiŠtění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v zájmové lokalitě při provádění údržbových a
podobných prací.
Termín: 1.4.2019 - 3I.3.2020.

Odpovědná osoba: Krajská správa aídržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450,
Kosovská 1122,586 01 Jihlava, TSOŽďáí nad Sázavou, koniaktní osoba: Jaromír Mašek, tel.:566550131,
Ing. Michal Brych, tel,:566692020.

Podmínky:
l.Stan_ovené dopravní značení a zařízení se vztahuje na činnosti prováděné v souladu s ustanovením § 15
vyhl. Č. I04lI997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie ČR, Kraiského ředitelství policie Kraje Vysočinu, bdbo.u
služby dopravní policie v Jihlavě ze dne 22.IL2O18 Č1,: rner-t z0I9I-1tČJ-2018-1600Dp-AUG.
3. Osazení dopravního znaěení bude provedeno v souladu s TP 66, TP 65, Vyhláškou č. 294t2015 Sb.,
klerou se provádění pravidla provozu na pozemních komunikacích a bude odpovídat ČsNr BN 12899-1, ČSN
12352, ČsN z: 6021 a ČsN BN t+so.



č 1. vttxl,tNvlz 33 5 / 20 19 l I str. 2

4. Pokud budou pro pracovní činnosti použity světelné signály, bude jejich užití a umístění s dostatečným
časovým předstihem projednáno s příslušným dopravním inspektorátem, Územního odboru Policie ČR.
5. Označování pracovních míst bude prováděno podle vzorových schémat TP 66. Tato schémata je nutno
přizpŮsobit konkrétní situaci. To je možné provést pň zachování funkčnosti řešení daného příslušným
schématem. Vedení provozu v oblasti pracormího místa musí být pro účastníky provozu snadno a
jednoznaěně rozeznatelné a pochopitelné.
6. Instalované dopravní znaěení bude v zákJadní velikosti. Užité podpěrné sloupky budou opatřeny
Červenobílými pruhy zretroreflexní fólie o šíři od 0,10 do 0,20 m. Tyto budou buď pevně ukotveny
s ohledem naužité znaěent nebo bude užito stojanů a podkladních desek schváleného provedení a musí být
stabilní, odolné proti tlaku větru.
7. Na jednom sloupku smí být instalovány max.2 ks dopravnfto znaěení, vyjma dodatkových tabulek.
8. Při uŽití ochranného zařízent bude postupováno v souladu s TP 66 odst. 4.5. Konkrétně při použití
zábradlí vrámci ohraničení samotného pracoviště bude jeho provedení obdobné provedení a váledu
zábrany. Zábradlí musí mít hladný povrch bez ostrých hran, otřepů nebo třísek, aby byla vyloučena možnost
poranění chodce nebo cyklisty, Zábradlí musí být upevněno vpodkladních deskách nebo ve vlastní nosné
konstrukci tak, aby jeho horní hrana byla ve výšce 1,00 - 1,10 m nad vozovkou a odolávalo zatížeru větrem.
9. Standardní pracovní místo bude označeno obousměrně. Dopravní značení bude umístěno v obci ve
vzdálenosti 70 m před pracovním místem, mimo obec ve vzdálenosti 200 m. Stacionární pracovní místo
mimo obec bude dále označeno příslušným dopravním značením ve vzdálenosti 200 m ve směru jízdy. Za
pracovním místem ve vzdálenosti 20 m bude osazeno příslušné dopravní značení, informující o ukončení
úseku, resp. pracovního místa.
l0. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umist'ují až
bezprosředně před zaěátkem prací s ohledem na dobu potřebnou kjejich instalaci. NeníJi to možné, musí
být jejich platnost dočasně zrušena zafuytim nebo jiným vhodný,rn způsobem tak, aby instalované dopravní
znaěky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné zžádného jízdního směru. Dopravní značky a
dopravní zaťtzení které mají význam jen v časově omezené době, musí být mimo tuto dobu zrušeny
škrtnutím zal<rytím nebo odstraněním. Snižování hranice nejvyšší dovolené rychlosti bude v pořadí 7O, 50,
30 (resp. 40) kn/h. V odůvodněných případech, např. pro jízdu po stavebních nebo mostních provizoriích
apod., lze výjimečně stanovit nejvyšší dovolenou rychlost i nižší.
11. Spracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí byt zapoěato teprve tehdy, až jsou instalovány
všechny dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení, Je třeba dbát, aby byla zaváděnajen taková
opatření, která se pro značení pracovních míst považují zabezpečná a potřebná. Dopravní značení musí být
odpovídajícím způsobem akíualizováno v souladu s postupém prací a po jejich ukoněení neprodleně
odstraněno.
12. Dopravní znaěky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve
funkčním stavu, čistotě a správně umístěny.
13. Pracovní vozidla a pracovní stroje budou opatřeny výstražným označení. Zaměstnanci na pracovním
místě jsou povinni používat výstražné oblečení v souladu s TP 66. V zájmu ochrany pracovníků organizují a
regulují provoz řádně proškolení zaměstnanci, ažívající obleěení podle TP 66.

odůvodnění
Městshý úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí I03, 592 3I
Nové Město na Moravě obdržel dne 28.1. 2019 od, Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvková
organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 Ol Jihlava podnět spočívající ve stanovení přóchodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích tr. a Itr. tíída a místních komunikacích v územním
obvodu Městského úřadu Nové Město na Moravě, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, umístit
dopravní značení v souladu s TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích),
z důvodu provádění údržbových a podobných prací.
Žadate| předložil stanovisko Policie ČR, Kra.lské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní
policie Jihlava, ze dne22.II.2018 pod čj.:KRPJ-I2OI9I-I!ČJ-2018-1600DP-AUG,
Na základě posouzení zdejší úřad stanovil podmínky přechodné úpravy provozu na pozemních
komunikacích, jak je výše uvedeno, mimo jiné stím, že dopravní znaěení a zařízeru bude odpovídat
příslušným normám, dále bude umístěno na odpovídajících nosičích a v souladu s příslušnými platnými
právními a techniclcými předpisy.
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poučení o odvolání
Proti opatření obecné povahy dle §
odst. 5 zákona o silničním provozu
opatření obecné povahy.

otisk úředního razítka
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173 odst. 2 správního řádu nelze podat opťavný prostředek. Dle § 77
opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení

Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě
a úřední desce obecních úřadů a úřadů městysů těchto obcí a městysů: Bobrová, Bobrůvka, Borovnice,
Daňkovice, Dlouhé, Fryšava pod Žrákovou horou, Javorek, Jimramov, Kadov, Krásné, Křídla, Křižán§,
Kuklft, Líšná, Mirošov, Nová Ves u Nového Města na Moravě, Nový Jimramov, Podolí, Račice, Radešín,
Radešínská Svratka, Radňovice, Řečice, Sněžné, Spělkov, Tři Studně, Věcov, Vlachovice, Zubří
po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ........:... ],:.,. ?

Razítko a podpis:

sejmuto dne: ..,.,l ď.,1."..*2 !,1,

oBEc lÍšnÁ
okes Žďář nad sázavou

592 03 SrĚr€
Obdrží:
Krajská správa a(ldržba silnic Vysočiny, příspěvková orgatizace, IDDS: 3qdnp8g

sídlo: Kosovská č.p. 1122116,586 01 Jihlava 1 '
Úřad městyse Bobrová, IDDS: ithbpzs

sídlo: Bobrová č.p. I38,592 55 Bobrová
Obecní úřad Bobrůvka, IDDS: 326a8fu

sídlo: Bobruvka č.p. 100, 592 55 Bobrová
Obecní úřad Borovnice, IDDS: pqpbsna

sídlo: Borovnice č.p. 54,592 42 Jimramov
Obecní úřad Daňkovice, IDDS: h7cavnt

sídlo: Daňkovice č.p. 9,592 03 Sněáré
Obecní úřad Dlouhé, IDDS: rqfbqxx

sídlo: Bobrová č.p. 72,592 55 Bobrová
Obecní úřad Fryšava pod Žákovou horou, IDDS: ccdaw9e

sídlo: Fryšav a pod, Žákovou horou č.p. 9, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou
Obecní úřad Javorek, IDDS: 5bnb8fp

sídlo: Javorek č.p. 57, 59203 Sněžné
Úřad městyse Jimramov, IDDS: pe9b4j 8

sídlo: náměstí JanaKarafiáta č.p. 39, 592 42 Jimramov
Obecní úřad Kadov, IDDS: gpgbvaf

sídlo: Kadov č.p.51, 59203 Sněžné
Obecní úřad Krásné, IDDS: vwxaw96

sídlo: Krásné č.p.68, 59203 Sněžné
Obecní úřad Křídla, IDDS: sh8aq83

sídlo: Křídla č.p. I,59? 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Křižánky, IDDS: lnlbme}

sídlo: Moravské Křižánky č.p. 116, 592 02 Svratka




