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• pokud nastane neúmĢrné vzdutí dopravy (více jak 150 metrƽ) nebo
narušení BESIP, je nutné pracovníky realizaēní firmy zajistit usmĢrŸování
provozu v místĢ omezení dopravy;
Krajské ředitelství Jihomoravského kraje
• pokud v souvislosti s omezením dopravy na dotēených komunikacích
Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO
nastane v dƽsledku dopravnĢ inženýrských opatƎení negativní situace ve
vztahu k bezpeēnosti a plynulosti silniēního provozu, je ze strany
realizaēního subjektu provádĢjícího pƎedmĢtné ēinnosti, povinností
Odsouhlaseno dne: 2. 7. 2020
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bezodkladnĢ projednat a zajistit pƎíslušná opatƎení k eliminaci negativních
následkƽ plynoucích z doēasné úpravy organizace silniēního provozu (napƎ.
Pod č.j.: KRPB- 124225 - 1 /ČJ-2020-0600DI-HRB
na základĢ podmĢtu police R, místnĢ pƎíslušného správního úƎadu, aj., ale
Dle
§ 24/2d …………………….. zák. č. 13/1997 Sb.
i na základĢ vlastních zjištĢní pƎi realizaci stavebních prací);
• pƎi umisƛování dopravního znaēení do tĢlesa chodníku je nutné
§ 77/3 ………………………. zák.
k. č. 361/2000
1/
Sb.
respektovat ustanovení vyhlášku ē. 398/2009 Sb.;
• instalovaní dopravního znaēení musí být v souladu se zákonem ē.
Platnost do: 31. 12. 2020 Podpis:
361/2000 Sb., vyhláškou ē. 294/2015 Sb., technickými podmínkami TP 65,
a naƎízením
Ministerstva dopravy R oVužití
certifikovaných
výrobkƽ;
..
........... 66 dne
V .................... dne ....................
V ....................
....................
....................
dne ....................
• žadatel zajistí odbornou montáž znaēek, zaƎízení a svĢtelných signálƽ, kdy
odpovĢdná fyzická osoba zabezpeēující odborné vedení provádĢní stavby
LEGENDA
zajistí jejich kontrolu, udržování a vēasné odstranĢní;
• konáním akce nesmí dojít k ohrožení bezpeēnosti úēastníkƽ silniēního
provozu;
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• trvalé dopravní znaēky, které jsou v rozporu s pƎenosnými dopravními
'235$91Ë=1$ý(1Ë
znaēkami, budou pƎekryty a po ukonēení akce uvedeny do pƽvodního stavu;
• práce budou probíhat pouze za nesnížené viditelnosti.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
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S ohledem na bezpeþnost a plynulost provozu SPDI BM a BO
KěP JmK doporuþuje stanovení termínu mimo pracovní dny,
tj. sobota, nedČle, státní svátek, den pracovního klidu.
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