
Městský úřad Čáslav 

odbor dopravy 

Adresa: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav    IČ: 00236021 

Sídlo odboru: Generála Eliáše č. 6, Čáslav 

 
 

V Čáslavi dne 6.1.2015 

vyřizuje: Křížová Kateřina, oprávněná úřední osoba 

č. j.:  OD 21229/14-205 

tel.: 327 300 131 

e-mail: katerina.krizova@meucaslav.cz   

S T A N O V E N Í  
přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 

Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, jako věcně příslušný správní úřad ve věcech provozu 

na pozemních komunikacích podle ust. § 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 silničním provozu“), na základě žádosti Obce Žleby, IČ: 002 36 691, Zámecké nám. 67, 285 61 

Žleby ze dne 23. 12. 2014, v souladu s písemným vyjádřením Policie ČR, OŘ DI Kutná Hora, Č.j. 

KRPS-6700-347/ČJ-2014-10506 ze dne 19. 12. 2014  

s t a n o v u j e 

ve smyslu ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu přechodnou úpravu provozu 

na pozemních komunikacích v tomto rozsahu: 

Místo užití:  silnice II/337 ul. Družstevní, ul. Ke Hrázi, místní komunikace ul. V Chalupách v obci 

Žleby. 

Termín:  od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015 

Důvod:  úplná uzavírka místní komunikace ulice V Chalupách, obec Žleby 

Provedení:  Dopravní značení na silnici II/337 ul. Družstevní, ul. Ke Hrázi, místní komunikace 

ul. V Chalupách v obci Žleby bude provedeno v rozsahu dle předloženého 

schváleného dopravně inženýrského opatření, které je nedílnou součástí tohoto 

stanovení. 

Podmínky pro dopravní značení: 

 dopravní značení musí provedením odpovídat vyhlášce č. 30/2011 Sb., ČSN EN 12 899-1, 

kterou doplňují vzorové listy VL 6.1, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích a o změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. Dopravní značení 

bude provedeno a instalováno v souladu s TP 66 (II. vydání) „Zásady pro označování 

pracovních míst na pozemních komunikacích“, vydané Centrem dopravního výzkumu v Brně. 

Za snížené viditelnosti budou použita výstražná světla typu 1. 

 Při uzavírce komunikace pro pěší bude z obou stran instalována DZ „B30+Z2“ 

nebo „C14a+Z2“ s textem „Přejdi na druhý chodník“ nebo bude instalována přechodová 

lávka pro chodce. 

 Po skončení prací v chodníku bude místo po výkopu označeno DZ „A22“ doplněnou o „E13“ 

s textem „Pozor, nerovnost v chodníku“ do doby, než bude chodník uveden do původního 

stavu.  
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 Žadatel je povinen po celu dobu užití DZ zajistit okamžitou a nepřetržitou údržbu svislého 

DZ tak, aby byla zajištěna jeho plná funkčnost. Dopravní značení musí být pravidelně 

kontrolováno. 

  Dopravní značení bude rozmístěno nejpozději do zahájení stavebních či jiných prací na tělese 

vozovky či v jejím okolí a bude instalováno odbornou firmou. 

  Veškeré přechodné dopravní značení bude umístěno tak, aby nezasahovalo do rozhledových 

poměrů při výjezdu z vedlejších komunikací. 

  Dopravní značení, které bude v rozporu s přechodnou úpravou provozu, bude přelepeno 

škrtací páskou nebo zakryto. 

  Odpovědná osoba za dopravní značení: pan Michal Kunc, nar.: 30.6.1984, tel.: 602 449 646. 

  Policie ČR, OŘ DI Kutná Hora si vyhrazuje právo toto vyjádření změnit nebo doplnit, pokud 

si to bude vyžadovat změna situace v silničním provozu nebo z důvodu veřejného zájmu. 

  Po skončení stavebních prací bude dopravní značení odstraněno. 

  Budou dodrženy podmínky, které jsou uvedeny ve vyjádření Policie ČR DI Kutná Hora 

ze dne 19. prosince 2014, Č.j. KRPS-6700-347/ČJ-2014-010506. 

 .  Městský úřad Čáslav, odbor dopravy, si vyhrazuje právo stanovení změnit, nebo doplnit, 

jestliže to bude vyžadovat změna silničního provozu nebo veřejný zájem. 

 

        Miroslav Brandejský 

                 vedoucí odboru dopravy 

Přílohy: 1x DIO 

Doručí se: 

- Obec Žleby, Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby 

- Policie ČR, OŘ DI Kutná Hora, ID: 2dtai5u  

- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o., Zborovská 11, 150 21 Praha 5 
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