MĚSTSKÝ ÚŘAD VSETÍN
Odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy

Č.j.: MUVS-S 4164/2015/OÚPSŘD-280.4/Mar-4
Oprávněná úřední osoba: Bc. Mareček Libor

Vsetín 21.04.2015

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní správy
podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon“), na základě žádosti CHEMKOSTAV, a.s., IČ 36191892, K. Kuzmanyho 1259/22,
071 01 Michalovce, SR, kterého zastupuje Vacula silniční s.r.o., IČ 03181936, Růžová 972/1, 110 00 Praha,
doručené dne 13.04.2015 a po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky,
krajské ředitelství Policie Zlínského kraje dopravní inspektorát Vsetín pod č.j. KRPZ-39539-5/ČJ-2014-151506
ze dne 09.04.2015 v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona a vyhláškou č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí
pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikacích (dále jen
vyhláška),
stanoví
přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu realizace akce „Čistá řeka Bečva II, Část A,
Liptál - kanalizace“:
pozemní komunikace:

v km: / v úseku:
k.ú., obec,
v termínu

silnice č. III/4887 v uzlovém úseku Lhota u Vsetína, silnice
č. III/4915 v uzlovém úseku Liptál a Liptál – střed a místní
komunikace v obci Liptál,
od č.p. 310 po č.p.403 - dle přílohy,
Liptál,
24.04.2015 - 30.06.2015.

Přechodná úprava provozu na místní komunikaci bude realizována umístěním níže uvedených dopravních
značek (SDZ) a zařízení:
-

SDZ č. A 15 Práce
SDZ č. A 10 Světelné signály
SDZ č. A 10 Světelné signály s dodatkovou tabulkou č. E 13 Text „Zařaďte se ve směru projíždějící
kolony“
SDZ č. A 7a Nerovnost vozovky
SDZ č. B 1 Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) s dodatkovou tabulkou č. E 13 Text
SDZ č. IP 10a s dodatkovou tabulkou č. E 3a Vzdálenost a dodatkovou tabulkou č. E 13 Text
SDZ č. B 20a Nejvyšší dovolená rychlost „30“
SDZ č. B 21a Zákaz předjíždění
SDZ č. B 26 Konec všech zákazů
SDZ č. C 4b Směr objíždění vlevo
SDZ č. P 7 Přednost protijedoucích vozidel
SDZ č. P 8 Přednost před protijedoucími vozidly
Přenosné světelné signalizační zařízení (tříbarevné světelné soustavy)
Dopravní zařízení č. Z 2 Zábrana pro označení uzavírky
Dopravní zařízení č. Z 4a Směrovací deska levá

Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou respektovány
následující podmínky:
1. Svislé dopravní značky a zařízení budou na výše uvedené komunikaci umístěny dle schéma
dopravního značení předloženého žadatelem, které tvoří nedílnou součást tohoto stanovení.
2. Bude doplněno SDZ č. A 10 Světelné signály s dodatkovou tabulkou č. E 13 Text „Zařaďte se ve
směru projíždějící kolony“ v místech napojení místních, resp. účelových komunikací v uzavřeném
úseku silnic č. III/4887, III/4915.
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3. V době přerušení prací bude dopravní značení odstraněno.
4. Po zasypání výkopu bude za začátku a konci úseku umístěno SDZ č. A 7a Nerovnost vozovky
5. Bude upraveno stávající dopravní značení, které je v rozporu s navrženou přechodnou úpravou
provozu.
6. Pracoviště bude od komunikace odděleno a udržováno v dobrém stavu.
7. Po celou dobu akce bude zajištěn bezpečný pohyb chodců v uvedeném místě.
8. Způsob umístění dopravních značek musí vyhovovat podmínkám, které stanovují Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích TP 66, II. vydání (vydaných Centrem
dopravního výzkumu Brno), schválené Ministerstvem dopravy ČR pod č.j. 52/03-160-LEG/1 ze dne
12.12.2003.
9. Žadatel odpovídá za stav přechodného dopravního značení a po dobu stavby bude zajišťovat jeho
kontrolu a údržbu.
10. Dopravní značky a dopravní zařízení budou provedeny v reflexní úpravě dle vyhlášky č. 30/2001 Sb.,
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na
pozemních komunikacích a normy ČSN EN 12899-1,2 Stálé svislé dopravní značení, ve znění novel.
11. Bude užito dopravních značek základního rozměru.
12. Dopravní značení bude umístěno v souladu s § 62 odst. 2 zákona o provozu na pozemních
komunikacích, na červenobíle pruhovaném podpěrném sloupku (stojánku).
13. Dopravní značky budou na pozemní komunikaci umístěny právnickou nebo fyzickou osobou, která je
držitelem platného certifikátu systému managementu kvality pro instalaci svislých dopravních značek a
zařízení.
14. Osoba odpovědná za umístění a stav dopravního značení: Jozef Spišák, tel. 604 222 121.
Odůvodnění:
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy obdržel dne 13.04.2015 žádost
spol. CHEMKOSTAV, a.s., IČ 36191892, K. Kuzmanyho 1259/22, 071 01 Michalovce, SR,
kterého zastupuje Vacula silniční s.r.o., IČ 03181936, Růžová 972/1, 110 00 Praha o stanovení přechodné
úpravy provozu na pozemních komunikacích spočívající v umístění dopravních značek na silnicích č. III/4887,
III/4915 a místních komunikacích v obci Liptál. Umístění dopravních značek bylo požadováno z důvodu
stavební činnosti při provedení výkopů pro uložení splaškové kanalizace v tělese silnic č. III/4887, III/4915 a
místních komunikacích v k.ú. Liptál.
Na základě této žádosti a po písemném vyjádření Policie České republiky, dopravního inspektorátu Vsetín ze
dne 09.04.2015, stanovil Městský úřad Vsetín výše uvedenou přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích. Podmínky stanovení jsou vyžadovány z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na
dotčených pozemních komunikacích.
Otisk úředního razítka

Bc. Mareček Libor
referent odboru územního plánování,
stavebního řádu a dopravy

Příloha: schéma DZ

Obdrží:
CHEMKOSTAV, a.s., K. Kuzmanyho č.p. 1259/22, 071 01 Michalovce, SR, v zastoupení: Vacula silniční
s.r.o., IDDS: dbxkf42
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, oddělení majetkové správy, IDDS: jjfsbqc
Obec Liptál, IDDS: ejfb2j3
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, územní odbor Vsetín, dopravní inspektorát - úsek dopravního
inženýrství, IDDS: w6thp3w
Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy - oddělení dopravy, Svárov č.p.
1080, 755 01 Vsetín 1

