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STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH, jako příslušný orgán státní
správy podle § 124 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne
20. 10. 2014 žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a,
Olomouc, podané v zastoupení firmy SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, PSČ 772 00
Olomouc, IČ: 623 63 701 (zplnomocnění ze dne 10. 10. 2014), o stanovení místní úpravy
provozu na pozemní komunikaci č. I/44 Vlachov – Rájec, z důvodu zvýšení bezpečnosti
v místě křižovatky silnic č. III/31524h směr Jestřebí a I/44H směr Zvole, a to doplněním
vodorovného dopravního značení se samostatným odbočovacím jízdním pruhem vlevo,
dle projektové dokumentace “Silnice I/44 Vlachov – Rájec“ zpracované firmou SEKNE spol
s r.o. dne 29. 9. 2014.
Předložená dokumentace s návrhem místní úpravy dopravního značení byla
projednána s majetkovým správcem silnice I/44 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou
Olomouc a podle obdrženého vyjádření ze dne 17. 10. 2014, čj. IV-/4348-14-Jem.,
správce silnice souhlasí s provedením úpravy vodorovného a svislého dopravního značení
na náklady žadatele. Požaduje provedení vodorovného a svislého dopravního značení
zajistit renomovaným odborníkem při dodržování technických podmínek dle TP 65 Zásady
pro dopravní značení na pozemních komunikacích a TP 133 Zásady pro vodorovné
dopravní značení na pozemních komunikacích a po dokončení, dopravní značení předat
do správy ŘSD ČR (kontaktní osoba p. Jemelka).
Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH, jako příslušný orgán státní
správy podle § 124 odst. 4 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
zákon o silničním provozu) na základě podané žádosti a projednané a odsouhlasené
dokumentace s příslušným orgánem Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého
kraje, územním odborem Šumperk, dopravním inspektorátem pod čj. KRPM-133130/ČJ2014-140906 ze dne 6. 10. 2014, který návrh místní úpravy provozu dle předložené
dokumentace stanovit doporučil,
stanoví
v souladu s § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb. a vyhláškou č. 30/2001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích,
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místní úpravu provozu na pozemních komunikacích
místo trvalé úpravy

:

I/44 Vlachov – Rájec
v místě křižovatky se silnicemi č. III/31524h
směr Jestřebí a I/44H směr Zvole

důvod trvalé úpravy

:

zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu v místě
křižovatky se silnicemi č. III/31524h směr Jestřebí
a I/44H směr Zvole po realizací stavby přeložky
silnice I/44 v km 4,750 – km 8,030

doba úpravy

:

trvale, vlastní realizace 10/2014

dodržet

:
1. vyhlášku č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla
provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení
provozu na pozemních komunikacích;
2. TP 65 „ Zásady pro dopravní značení na pozemních
komunikacích“, TP 133 „Zásady pro vodorovné
značení“;
3. ČSN EN 12899-1;
4. dopravní značení bude provádět odborně způsobilá
firma (TP 66 kapitola 7, resp. kapitola 6 TP 65)
dopravní značení dodá firma, která má platná
oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže
způsobilost pro zajištění jakosti při provádění,
osazování a umisťování dopravního značení;
5. výrobu a odborné provedení stanoveného dopravního
značení bude zajišťovat na své náklady žadatel,
majetkový správce silnic I. třídy Ředitelství silnic a
dálnic ČR, Správa Olomouc, kontaktní osoba p.
Jemelka, tel: 585 759 342 (724 140 742), po realizaci
bude provedena kontrola a předání dopravního
značení za přítomnosti zástupce Policie ČR, KŘP
Olomouckého kraje, DI Šumperk.

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor dopravy a SH, si vyhrazuje právo toto
stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat závěr kontroly silničního
správního úřadu, případně veřejný zájem.
Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu
obecných předpisů o správním řízení.

OTISK RAZÍTKA
Mgr. František Pěruška
zástupce vedoucího odboru
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příloha :-1x výkres Situace dopravního značení (29. 9. 2014)
obdrží :
1.
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 24a, 779 00 Olomouc
v zastoupení
SEKNE spol. s r.o., Hamerská 12, 772 00 Olomouc
na vědomí :
 Policie ČR, KŘP Ol kraje, odbor služby dopravní policie, Kosmonautů 10, 771 36
Olomouc
 Policie ČR, KŘP Ol kraje, územní odbor Šumperk, dopravní inspektorát, Havlíčkova 8,
787 90 Šumperk
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