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STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU 

34/2019 
 

Magistrát města Přerova, Odbor evidenčních správních služeb a obecního živnostenského úřadu, 

Oddělení dopravně správních agend, jako příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, 

v souladu s ustanovením § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o silničním provozu“), na základě návrhu k zahájení řízení z moci úřední ke stanovení místní 

úpravy provozu na pozemních komunikacích, který podalo  

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56,  

140 00  Praha 4-Nusle, které zastupuje společnost RSE Project s.r.o., IČO 29398266, 

Ruská 83/24, Vítkovice, 703 00  Ostrava 3 (dále jen „navrhovatel“) 

 

dne 13.3.2019, a po projednání návrhu stanovení místní úpravy s dotčeným orgánem Policie České 

republiky, Dopravním inspektorátem Přerov, KŘ PČR Ol. kraje pod č. j. KRPM-13492-1/ČJ-2019-

140806  dne 5. 3. 2019 v souladu s § 77 odst. 3 zákona o silničním provozu a po posouzení písemného 

vyjádření správce dotčené komunikace Správy silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih č.j. 

SSOK JH-4366/2019 ze dne 27. 3. 2019 

 

STANOVÍ 

 

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhláškou č. 294/2015 

Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „vyhláška č. 294/2015 

Sb.“), trvalou úpravu provozu a s tím související užití dopravních značek na pozemních komunikacích. 

 

 

Místo trvalé úpravy: krajské silnice II/367 Polkovice, II/434 Tovačov, II/435 Polkovice a 

Tovačov, III/43617 Výkleky, dle přiložených situací 

 

Důvod trvalé úpravy: „Přeznačení rychlostních silnic na dálnice v Olomouckém kraji“    

 

Doba trvalé úpravy:  bez omezení 

 

Způsob vyznačení: dopravní značení je stanoveno na základě přiložených situací, které 

jsou nedílnou součástí tohoto stanovení  

 

Odpovědná osoba: ŘSD ČR, Správa Olomouc, IČO 659 933 90 
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Dodržet:  

1. respektovat podmínky vyjádření SSOK ze dne 27. 3. 2019 pod č.j. SSOK-CE 4366/2019: 

- při náhodné kontrole skutečného stavu dle výkresů N94, N95 na okrese Přerov bylo dne 20. 3. 

2019 zjištěno, že „stávající stav“ neodpovídá skutečnosti ( reakce správního orgánu: je nutno 

doplnit skutečný stav dle stanovení č.j. MMPr/118020/2018 ze dne 30. 8. 2018, ve kterém 

jsou stanoveny rovněž DZ související se stavbou dálnice) 

- stávající značky nebudou upravovány, ale budou vyměněny, při instalaci nového DZ nesmí dojít 

k poškození stávajícího DZ, 

- v případě doplnění nového DZ na stávající sloupky je nutné upravit výšku a počet sloupků dle 

TP 65, 

- konstrukce DZ musí být řádně ukotveny do betonových základů a kotevních patek, 

- stávající DZ, které bude odstraněno a předáno na příslušné cestmistrovství po předchozí 

domluvě, příslušným střediskům údržby SSOK (SÚ) bude dodán přehledný seznam stávajících 

DZ ve vlastnictví SSOK určených k trvalému odstranění, a to podle křižovatek a čísel silnic a 

podle jednotlivých cestmistrovství, 

- pořízení a osazení DZ bude provedeno na náklady stavebníka, 

- nové DZ bude protokolárně předáno majetkovému správci komunikací včetně doložení pasportu 

nového DZ, 

- je požadováno respektování podmínek sdělení odboru dopravy KÚOK č.j. 15682/2019 ze dne 

25. 3. 2019, adresovanému ŘSD, správa Olomouc. 

 

2. předmětné dopravní značení bude v souladu s: 

2.1. vyhláškou č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve 

znění pozdějších předpisů, 

2.2. TP 65 „Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích“, v platném znění, 

2.3. TP 133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“, v platném 

znění, 

2.4. TP 100 „Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“, v platném 

znění, 

2.5. ČSN EN 1436/A1 „Vodorovné dopravní značení“, v platném znění, 

2.6. ČSN EN 12899-1 „Stálé svislé dopravní značení“, v platném znění, 

2.7. VL 6.1 „Svislé dopravní značky“, 

2.8. VL 6.2 „Vodorovné dopravní značky“, 

 

3. umístění dopravního značení provede oprávněná osoba, která má platná oprávnění pro provádění 

těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění a umisťování dopravního 

značení. 

 

Z důvodu, že tato úprava nestanovuje úpravu světelných signálů, příkazové ani zákazové značky, 

dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim, nebo jiné dopravní značky ukládající 

účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních 

komunikacích, nepostupoval správní orgán podle § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 

pozdějších předpisů, tzn., že místní úpravu provozu nevydává formou opatřením obecné povahy. 

 

 

 

 

 

                            

 

Bc. Iveta Vičanová 

referent oddělení dopravně správních agend 
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Příloha: 

- situace dopravního značení (N62, N94 a N95) 

 

Obdrží: 

1. RSE Project s.r.o., IDDS: 2bca7pp 

2. Policie ČR, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát Přerov, IDDS: 

6jwhpv6 

3. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o., Středisko údržby Jih, IDDS: ur4k8nn 

4. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, IDDS: zjq4rhz 

5. Město Tovačov, IDDS: nppbaz6 

6. Obec Výkleky, IDDS: qzraukq 

7. Obec Polkovice, IDDS: 8f4bnj8 

8. spis 


