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STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍCH 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní jako příslušný úřad podle § 124 odst. 6 zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, na základě 
žádosti a po předchozím písemném vyjádření Policie ČR DI Kroměříž v souladu s ustanovením § 
77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů, 

Stanovuje přechodnou úpravu provozu 

Žadatel: SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov, IČ: 25840819 
Silnice: místní komunikace 
Místo:  Jankovice dle grafické přílohy odsouhlasené Policií ČR DI Kroměříž 
Termín: 13.04.2015 – 17.04.2015 
Důvod:  vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení 
Odpovědná osoba: František Dohnal, SIGNALBAU a.s., tel.: 602 596 589 
 
Rozsah úpravy dle grafické přílohy: 
IP22 Změna místní úpravy 
P6 Stůj, dej přednost v jízdě! 

 
Při realizaci výše uvedené přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou 
dodrženy tyto podmínky: 

1. Přechodné dopravní značení bude osazeno v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 30/2001 
Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, TP 66 Zásady pro 
přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích s odkazem na ČSN EN 13899-1. 

2. Svislé dopravní značení přechodné úpravy provozu bude provedeno v souladu s § 62 odst. 
2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů, na červenobílých sloupcích. 

3. Přechodné dopravní značení bude provedeno zhotovitelem, který má platné oprávnění pro 
provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění těchto prací 
(TP 66 bod 7). 

4. Trvalé dopravní značení, které by bylo v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude 
přelepeno, překryto nebo odstraněno (dle § 6 odst. 4 vyhl. 30 /2001 Sb.). 
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5. Při používání přechodného dopravního značení budou dodrženy podmínky z vyjádření: 
Policie ČR DI Kroměříž, č.j.: KRPZ-31687-1/ČJ-2015.150806 ze dne 24.03.2015. 

6. Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní si vyhrazuje právo změny či doplnění 
přechodného dopravního značení, vyžádá-li si to bezpečnost a plynulost silničního provozu, 
nebo veřejný zájem. 

 
 
Odůvodnění: 

Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní obdržel žádost, kterou podala firma 
SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov, IČ: 25840819 o stanovení přechodné úpravy 
provozu na pozemních komunikacích. Jedná se o přechodné dopravní značení na místní 
komunikaci v obci Jankovice z důvodu vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení. 
Současně se žádostí bylo doloženo ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o 
provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyjádření Policie ČR DI 
Kroměříž. 
Městský úřad Holešov, Odbor dopravní a správní jako věcně a místně příslušný silniční správní 
úřad stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích podle § 77 odst. 1 písm. c) 
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Poučení: 
Proti tomuto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nejsou přípustné 
opravné prostředky ve smyslu obecných předpisů o správním řízení. 
 
 
 
 
Otisk razítka 

 
 
 
 
Aleš Ryška 
referent Odboru dopravního a správního 
úseku silničního hospodářství 
Městského úřadu Holešov 
(Dokument podepsán elektronickým podpisem) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník 
SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, 750 02 Přerov, DS: PO, 42ivg6h 
Obec Jankovice, Jankovice 101, 769 01 Holešov, DS: OVM, uq7b6vs 
Policie ČR DI Kroměříž, Březinova 2819, 767 01 Kroměříž, DS: OVM, w6thp3w 
 


