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Městský úřad Nový Jičín 
Odbor dopravy 
Masarykovo nám. 1 
NOVÝ JIČÍN 
 
Vaše spis. zn.: OD/65713/2021/Hod 
 
 
Písemné vyjádření k návrhu dopravního značení na přechodnou úpravu provozu na 
pozemních komunikacích podle § 77 odst. 2 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu 
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon  
o silničním provozu“) v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb. 
 
 
 
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, Dopravní 
inspektorát v Novém Jičíně jako orgán státní správy na úseku bezpečnosti a plynulosti 
silničního provozu  

NEMÁ ZÁSADNÍCH NÁMITEK 
 

k umístění přechodného dopravního značení z důvodu zajištění pracovního místa pro akci 
„D48 Bělotín – Rybí, Rekonstrukce MK (ul. Hřbitovní) Nový Jičín - Rybí“ a to pro zajištění 
realizace části rekonstrukce - etapa I + etapa II, podle předložené dokumentace, která je 
přílohou tohoto vyjádření.  
 
V rámci realizace požadujeme: 

• Etapa I – již od křižovatky ul. Hřbitovní x ul. Propojovací umístit PDZ IP10a s DT E3a, 
aby zbytné doprava nenajížděla až na úroveň průmyslových hal. 

• Etapa II – umístění PDZ IP10a s DT E3a již od křižovatky ul. Hřbitovní x ul. 
Propojovací. Dále bude od křižovatky silnice II/482 x III/46433h a I/48 umístěno PDZ, 
které bude řidiče dostatečně informovat o tom, že MK ul. Hřbitovní není průjezdná pro 
veškerou dopravu. Informace budou „dány“ minimálně za pomocí PDZ IP10a, IP10b 
s DT E3a a popř. DT E13 „TEXT“, kde bude text např. PRŮJEZD PRO VOZIDLA 
STAVBY A LINKOVÝ BUS ZAJIŠTĚN“ nebo obdobného textu. 

• Návrh DIO v rámci objízdné trasy nebyl předložen. Upozorňujeme, že vyznačení 
objízdné trasy bude v takovém rozsahu, aby řidiče informovalo včas o uzavření ul. 
Hřbitovní. Doporučujeme o dopravním omezení ul. Hřbitovní informovat již od města 
Příbor na souběžných komunikacích s D48. 



• Vlastníci a nájemci dotčených hal budou o opatření vyrozuměni a budou souhlasit 
s umožněním průjezdu přes své areály. V místech „propojení“ hal, kde by mohlo dojít 
k omezení průjezdnosti komunikace z důvodu nežádoucího parkování vozidel, bude 
osazeno PDZ B28. Změna režimu dopravy ve spol. DEK TRADE bude se zástupci 
projednán. 

• Předpokládáme, že další etapy rekonstrukce ul. Hřbitovní budou zaslány dodatečně. 
Po obdržení žádosti na další etapy rekonstrukce, se k návrhu DIO vyjádříme. 
 

Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN 018020, ČSN EN 12899-1, 
zák. č. 361/2000 Sb., v souladu s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu 
na pozemních komunikacích a umístěno dle Zásad pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích   TP 66, Č. j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12. března 2015.  
 
Dopravní značení musí být provedeno a umístěno v souladu se stávajícím dopravním 
značením dle platných zákonů, vyhlášek, technických podmínek a norem, podle konkrétní 
situace. K umístění dopravního značení pro přechodnou úpravu, je nutné stanovení, které 
vydává příslušný silniční správní úřad.  
 
Zpracoval: por. Ing. Kamil Ondřejík, komisař                                  
        npor. Mgr. Jaromír Stecula 
                                vedoucí Dopravního inspektorátu
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