
mestsky Mad tel£
vyveseno 1 1, 00.2022
SEJMUTO

KRAJSKY URAD KRAJE VYSOCINA 
Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvl 
Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava, Ceska republika 
tel.: 564 602 234, e-mail: posta@kr-vysocina.cz

2_T3POR. CISLO

SETO, spol. s r.o., ICO: 466 83 461 
Hradecka 17/IV, 380 01 Dacice 
v zastoupenl 
Znacky Vysocina s.r.o.
ICO: 015 26 588
Bezdekov 12, Pavlov, 589 01 Trest’

Clslo jednacl 
KUJI 69854/2022 
ODSH 1089/2022 Ma/U

V Jihlave dne 
10. 8. 2022

Vyrizuje/telefon 
Ing. Jiri Macura 
564 602 292

Vas dopis znacky/ze dne 
5. 8. 2022

oznAmenI verejnou vyhlAskou
opatreni obecne povahy 

stanovem prechodne upravy provozu
Krajsky urad Kraje Vysocina, Odbor dopravy a silnicniho hospodarstvl (dale jen „krajsky urad“) 
prlslusny podle § 124 odst. 4 pism. b) zakona c. 361/2000 Sb., o provozu na pozemmch 
komunikacfch a o zmenach nekterych zakonu, ve znenl pozdejsich pfedpisu (dale jen „zakon o 
silnicnim provozu"), na zaklade podane zadosti dne 5. 8. 2022 od pravnicke osoby SETO, spol. 
s r.o., ICO: 466 83 461, se sidlem Hradecka 17/IV, 380 01 Dacice v zastoupeni na zaklade pine 
moci spolecnostl Znacky Vysocina s.r.o., ICO: 015 26 588, se sidlem Bezdekov 12, Pavlov, 589 
01 Trest’ (dale jen „zadatel“) a po projednanl s dotcenym organem Policie CR, Krajskeho 
reditelstvl policie kraje Vysocina, Dl Jihlava c.j. KRPJ-73850-1/CJ-2022-160706 ze dne 16. 6. 
2022 po posouzenl zadosti v souladu s ustanovenlm § 77 odst. 1 plsm. b) zakona o silnicnim 
provozu v navaznosti na ustanovenl § 77 odst. 5 zakon o silnicnim provozu a § 171 zakona c. 
500/2004 Sb., spravnl rad, ve znenl pozdejsich predpisu (dale jen spravnl rad) stanovuje:

prechodnou upravu provozu na silnicl prvnl trldy I/23 v km cca 61,500 - 62,000 na ulici 
Slavatovska v Telci, okr. Jihlava v rozsahu die graficke prilohy, ktera je nedllnou soucastl 
tohoto opatreni obecne povahy.
duvod: oznacenl castecne uzavlrky pri praclch na ulozenl inzenyrskych sltl.

platnost stanovem: od 15. 8. 2022 do 26. 8. 2022, resp. die prlslusneho rozhodnutl o 
castecne uzavlrce

Opatreni nabyva ucinnosti patym dnem po vyvesenl.

Instalaci dopravnlho znacenl provede: Znacky Vysocina s.r.o., ICO: 015 26 588, se sidlem 
Bezdekov 12, Pavlov, 589 01 Trest’
odpovedna osoba: Ing. Martin Antonu (SETO, spol. s r.o.), tel. 724 199 875.

Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ICO: 70890749 
ID datove schranky: ksab3eu, e-mail: posta@kr-vysocina.cz
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Podminky:
Dopravni znacky, ktere budou uzlvany pro oznacenl pracovnlho mista, musi odpovldat 
vyhlasce Ministerstva dopravy a spoju c. 294/2015 Sb., kterou se provadeji pravidla 
provozu na pozemnich komunikacich a uprava a rlzenl provozu na pozemnich 
komunikacich, CSN EN 12899-1 Stale svisle dopravni znaceni, CSN EN 12966-1+A1 
Svisle dopravni znaceni - Promenne dopravni znacky, technicke podminky 143 „System 
hodnocenl prenosnych svislych dopravnich znacek“, TP 70 „Zasady pro provadem a 
zkousenl vodorovneho dopravniho znaceni, vzorove listy 6.1.,vzorove listy 6.2 a 
technicke podminky 66 „Zasady pro prechodne dopravni znaceni na pozemnich 
komunikacich vydanl IM“.

1.

Oznacovanl pracovnlch mist se provadl podle vzorovych schemat. Tato schemata je 
nutno prizpusobit konkretnl situaci. To je mozne provest pri zachovanl funkcnosti resenl 
daneho prlslusnym schematem.

Znacky, svetelne signaly a dopravni zarlzenl souvisejlcl s pracovnlm mlstem se umlst’ujl 
az bezprostredne pred zacatkem pracl s ohledem na dobu potrebnou k jejich instalaci. 
Nenl-li to mozne, musi byt jejich platnost docasne zrusena zakrytlm nebo jinym vhodnym 
zpusobem tak, aby znacky, svetelne signaly a dopravni zarlzenl nebyly viditelne z 
zadneho jlzdnlho smeru.

Pri umlst’ovanl jednotlivych znacek, svetelnych signalu a dopravnich zarlzenl se 
postupuje ve smeru pohybu dopravniho proudu. Pri odstranovanl pracovnlho mista je Ize 
odstranovat ve smeru pohybu dopravniho proudu, a to az pote, kdy jsou vsechny jlzdnl 
pruhy v tomto smeru volne prujezdne. Pokud je to mozne, provadeji se prace spojene s 
oznacovanlm pracovnlho mista v dobe nlzkych intenzit provozu, tj. mimo dopravni 
spicky.

Stavajlcl trvale dopravni znaceni, ktere je v rozporu s prechodnou upravou provozu, je 
nutne predepsanym zpusobem zneplatnit. Po ukoncenl platnosti stanovenl prechodneho 
dopravniho znaceni bude prechodne dopravni znaceni ihned odstraneno a stavajlcl 
dopravni znaceni bude uvedeno do puvodnlho stavu.

Znacky, ktere majl vyznam jen v casove omezene dobe (napr. jen v pracovnl dobe), 
musi byt mimo tuto dobu (napr. v mimopracovnl dobe) zruseny skrtnutlm, zakrytlm nebo 
odstranenlm.

Dopravni znaceni musi byt odpovldajlclm zpusobem aktualizovano v souladu s 
postupem pracl a po jejich ukoncenl neprodlene odstraneno. V prlpade zkracenl termlnu 
pracl (uzavlrky) bude neprodlene prechodne dopravni znaceni odstraneno.

Znacky, svetelne signaly a dopravni zarlzenl musi byt po celou dobu pracl udrzovany ve 
funkcnlm stavu a v cistote a spravne umlsteny.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Oduvodnem

Krajsky urad obdrzel dne 5. 8. 2022 od zadatele zadost o stanovenl prechodne upravy provozu 
na silnici prvnl trldy prechodnou upravu provozu na silnici prvnl trldy I/23 v km cca 61,500 - 
62,000 na ulici Slavatovska vTelci, okr. Jihlava pro oznacenl castecne uzavlrky pri praclch na 
ulozenl inzenyrskych sltl v termlnu od 15. 8. 2022 do 26. 8. 2022. Ke dni vydanl stanovenl nenl 
zrejme, od kdy bude povolena souvisejlcl uzavlrka a zvlastnl uzlvanl, proto krajsky urad termln 
stanovenl prechodne upravy provozu svazal i s termlnem castecne uzavlrky.

Soucasne bylo dolozeno stanovisko Policie CR c.j. KRPJ-73850-1/CJ-2022-160706 ze dne 16. 
6. 2022. Predmetny usek silnice I/23 se nachazl v zastavenem uzeml mesta Tele, proto krajsky 
urad zverejnuje opatrenl obecne povahy jak na urednl desce krajskeho uradu, tak na urednl 
desce Mestskeho uradu Tele.
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Die § 77 odst. 5 zakon o silnicmm provozu, jde-li o stanovem prechodne upravy provozu na 
pozemmch komunikaclch, nedorucuje prlslusny spravnl urad navrh opatrenl obecne povahy a 
nevyzyva dotcene osoby k podavam pripomlnek nebo namitek; opatrenl obecne povahy nabyva 
ucinnosti patym dnem po vyvesenl.

Toto stanovem nenl pouzitelne samostatne, ale pouze jako soucast prlslusneho rozhodnutl o 
uzavlrce, kterou vydal krajsky urad. Souvisejlcl graficka prlloha dopravnlho znacenl a 
stanoviska Policie CR nenl s ohledem na jejich rozsah fyzicky zverejnena spolu s tlmto 
opatrenlm a je k dispozici k nahlednutl na krajskem urade v pondell a stredu od 8:00 do 16:00 
hod., utery, ctvrtek a patek od 8:00 do 13:00 hod.

Krajsky urad na zaklade vyse uvedeneho oznamuje verejnou vyhlaskou opatrenl obecne povahy 
ve veci stanovenl dopravnlho znacenl v rozsahu vyse uvedenem.

Pouceni o odvolam

Proti opatrenl obecne povahy die § 173 odst. 2 spravnlho radu nelze podat opravny prostredek. 
Die § 77 odst. 5 spravnlho radu o silnicmm provozu opatrenl obecne povahy nabyva ucinnosti 
patym dnem po dni vyvesenl verejne vyhlasky.

V Jihlave dne: 10. 8. 2022

Ing. Jin Macura
urednlk odboru dopravy a silnicnlho hospodarstvl
elektronicky podepsano

Toto opatrenl obecne povahy musl byt vyveseno na urednl desce Krajskeho uradu Kraje 
Vysocina a Mestskeho uradu Tele po dobu 15 dnu.

Prlloha: graficka prlloha - zverejnena pouze elektronicky

11, oe, 2022Vyveseno dne: Sejmuto dne: 
Mestsky urad Tg* ft

sessa-tB1^/
Razltko, podpis

♦ 40 -

Pravnf ucinky dorucenl ma vyhradne doruceni verejnou vyhlaskou prostrednictvlm urednl 
desky Krajskeho uradu Kraje Vysocina.

Rozdelovnlk:
Mestsky urad Tele - k vyvesenl na urednl desce
SETO, spol. s r.o., ICO: 466 83 461, se sldlem Hradecka 17/IV, 380 01 Dacice v zastoupenl na 
zaklade pine moci spolecnostl Znacky Vysocina s.r.o., ICO: 015 26 588, se sldlem Bezdekov 12, 
Pavlov, 589 01 Tresf
Reditelstvl silnic a dalnic CR, Sprava Jihlava, Kosovska 10a, 586 01 Jihlava
Policie CR, Krajske reditelstvl policie kraje Vysocina, Uzemnl odbor Jihlava Dopravnl
inspektorat, Vrchlickeho 46, 586 01 Jihlava

Ing. Jin Macura 
Kraj Vysocina 

10.8.20221'11

Cis. jednaci: KUJI 69854/2022, ODSH 1089/2022 Ma/U

Strana: 3



Náhled použitých situací:

POZNÁMKA:
- Umístění přechodného dopravního značení dle TP č.66
  (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích)
- Stávající dopravní značení v rozporu s přechodnou úpravou
  provozu bude zneplatněno škrtnutím nebo zakryto.
- Dopravní značení B28 umístěno 7 dní před zahájením stavby.

A15

IP4

IP4

PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

DOČASNĚ ZRUŠENÉ

PRACOVNÍ MÍSTO

TRASA VEDENÍ IS
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SETO spol. s r. o. 

PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU mobilní pracovní místo
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Práce mimo těleso komunikace ( bez dopravního omezení)

Práce mimo těleso komunikace ( bez dopravního omezení)

Práce mimo těleso komunikace, stroje na komunikaci (etapa IV) 35m

Práce mimo těleso komunikace, stroje na komunikaci (etapa III) 3
5m

Práce mimo těleso komunikace, stroje na komunikaci (etapa II) 3
5m

Práce mimo těleso komunikace, stroje na komunikaci (etapa I) 35m


