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STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU 
 
Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, jako příslušný orgán státní 
správy podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“), 
obdržel dne 26.09.2022 žádost, kterou podal žadatel: 

 
společnost M-SILNICE, a. s., IČO 421 96 868, Husova č. p. 1697, 530 03 Pardubice, zastoupena na 
základě udělené písemné plné moci společností SEKNE, spol. s r. o., IČO 623 63 701, Hamerská č. 

p. 12, 772 00 Olomouc 
 

o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci – silnici č. III/31518 a III/31519 v k. ú. 
Krchleby na Moravě a Maletín, spočívající v umístění přechodného dopravního značení, z důvodu vedení 
objízdné trasy při uzavírce silnice č. III/31534 Dolní Bušínov – Hynčina, v termínu od 23. 10. 2022 do 02. 11. 
2022. 
 
K výše uvedené přechodné úpravě provozu byla předložena tato písemná vyjádření: 

• Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, územního odboru 
Šumperk, dopravního inspektorátu, ze dne 06.10.2022 č. j.: KRPM-138379-2/ČJ-2022-140906, na 
základě žádosti, předloženého návrhu přechodné úpravy provozu a písemného vyjádření PČR 

s t a n o v í 
 
v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích a vyhláškou č. 294/2015 Sb., 
kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, 

 
přechodnou úpravu na pozemní komunikaci. 

 

místo přechodné úpravy provozu: silnice č. silnici č. III/31518 a III/31519 v k. ú. Krchleby na Moravě a 
Maletín, dle přiložené situace ověřené MěÚ Mohelnice, odborem stavebního úřadu – úsekem silničního 
hospodářství, který je nedílnou součástí tohoto stanovení. 

doba přechodné úpravy provozu: od 23. 10. 2022 do 02. 11. 2022. 

důvod přechodné úpravy: vedení objízdné trasy při uzavírce silnice č. III/31534 Dolní Bušínov – Hynčina  



Městský úřad Mohelnice, Odbor stavebního úřadu č.j. MUMO-OSU/33355/22 

 
Strana 2 (celkem 3) 

 

odpovědná osoba: společnost M-SILNICE, a. s., IČO 421 96 868, Husova č. p. 1697, 530 03 Pardubice, Tomáš 
Milinovský, tel.: 725 870 814. 

způsob vyznačení: dle schváleného návrhu přechodné úpravy provozu ověřeného MěÚ Mohelnice, odborem 
stavebního úřadu – úsekem silničního hospodářství, který je nedílnou součástí tohoto stanovení 
 

Podmínky pro realizaci přechodné úpravy provozu: 

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s: 

a. vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích 

b. TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ 

c. TP 70 „Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení na pozemních 
komunikacích“ (MD-OPK č.j. 534/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013) 

d. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (MD-OPK č.j. 
538/2013-120-STSP/1 / 1. srpen 2013) 

e. ČSN EN 1436+A1 „Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení“, včetně její 
opravy 

f. VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“ 

2. Dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a 
prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umisťování dopravního značení. 

3. Instalace DZ proběhne bezprostředně před skutečným zahájením prací s ohledem na dobu 
potřebnou k instalaci.  

4. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o 
neporušenost a úplnost dopravního značení. 

5. V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní 
značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP 66. 

6. Dopravní značení bude umisťovat 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.  

7. Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v sil. provozu, to platí i pro 
vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci. 

8. V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa, případně při vzniku dopravních 
komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených 
osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66. 

9. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, mimo 
obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu 
komunikace. 

10. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být 
provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního 
provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou 
dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj 
přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. 

11. Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích 
dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 – 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou 
proti povětrnostním podmínkám. 
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12. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení bude přechodné dopravní značení 
ihned odstraněno a stávající dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.  

13. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo 
tuto dobu (např. v mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.  

14. V případě zkrácení termínu prací bude neprodleně přechodné dopravní značení odstraněno.  

15. Značky musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu, v čistotě a správně umístěny.  

16. Žadatel zajistí průběžnou (každodenní) kontrolou osazení přechodného dopravního značení. 

 

Upozornění: 

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství si vyhrazuje právo toto 
stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem. 

Proti tomuto stanovení nejsou přípustné žádné opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním 
řízení. 
 
 
 

„otisk úředního razítka“ 
Mgr. Radka Melecká 
vedoucí odboru stavebního úřadu 
 
Příloha: 
Schéma přechodného dopravního značení 

 

Obdrží: 

SEKNE, spol. s r.o., Hamerská č. p. 304/12, Holice, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, nppsei2 (zastupující spol. M-
SILNICE, a. s.) 

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: 
OVM, 6jwhpv6 

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 
9, DS: PO, ur4k8nn 

M - SILNICE a.s., Husova č. p. 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3, DS: PO, jwtq7ju – Tomáš Milinovský 
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