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VEŘOVICE 
 
 
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 
„Vybudování chodníkového tělesa a přechodu pro chodce“ na silnici II/482 v obci Rybí 
mezi č. p. 156 a č. p. 419, podle předložené dokumentace, která je přílohou tohoto vyjádření.  
 

V rámci realizace budeme požadovat: 
 

• Požadujeme doplnění PDZ B20a “30“. 
• Pracovní schéma B/5.1, B/5.2 bude užito pouze v místech, kde bude zaručena 

dostatečná vzájemná viditelnost vozidel přes pracovní místo. V případech, kde 
nebude zaručená viditelnost, bud použito pracovní schéma B/6.  

• V případě, že stavební místo v rámci realizace ovlivní výstup či nástup na dané 
autobusové zastávce, požadujeme přesunutí BUS zastávky mimo pracovní místo,  
a to na vyvýšenou zpevněnou plochu (betonové panely nebo již vybudované 
chodníkové těleso), kdy posun označníku autobusové zastávky si zhotovitel zajistí 
s dopravcem.  

• U všech úseků bude platit, že stavební materiál a technika nebudou zůstávat na 
silničním tělese v době, kdy nebudou probíhat stavební práce. Po ukončení prací 
(víkendové přerušení, svátky, apod.), bude PDZ „staženo“ k okraji pracovního místa. 

• Vlastníci dotčených pozemků budou o harmonogramu dopravního omezení 
s dostatečným předstihem vyrozuměni. 

 
 



Dopravní značení bude provedeno podle normy ČSN 018020, ČSN EN 12899-1, 
zákona o silničním provozu v souladu s vyhláškou 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.  
 
Zpracovala: por. Mgr. Žaneta Stanovská, komisař                                  
        npor. Mgr. Jaromír Stecula 
                                vedoucí Dopravního inspektorátu
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