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Stanovisko 
K č. j. MUSP 955/2023 
 
   
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, územní odbor  Šumperk, 
dopravní inspektorát  v Šumperku, vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti 
provozu na pozemních komunikacích dle ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, na základě vaší žádosti ve smyslu ustanovení § 
77   zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v úplném znění, 
                                                                     d o p o r u č u j e 
Krajskému  úřadu Olomouckého kraje, odbor dopravy  stanovení přechodné úpravy provozu na 
pozemních komunikacích užitím přechodných dopravních značek  a zařízení pro provozní 
informace a to  z důvodu provádění opakovaných činností spojených  se správou, údržbou, 
měřením a opravami pozemních komunikací (včetně označování výtluků) pro rok 2023    na 
pozemních komunikacích silnice I. třídy na území okresu Šumperk, dle předložených schémat  z 
aktuálních TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení“, neboť odpovídají  obecným 
požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. 
z a   p o d m í n e k : 
1)      Dopravní značení bude umístěno v souladu se stanovením dopravního značení - přechodné 
úpravy provozu. Při umisťování dopravního značení bude postupováno dle TP 66 „Zásady 
pro přechodné dopravní značení, II. vydání“ - schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-
120-TN/1 ze dne 12.3.2015, zejm. v případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní 
úpravou, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto a následně po ukončení prací 
uvedeno do řádného stavu; dočasně umístěné dopravní značky a zařízení budou pro účastníky 
provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci 
nejméně 50 m; svislé přenosné dopravní značky budou upevněny ve výšce min. 0,6 m nad 
komunikací na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích (červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 
200 mm) a osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám mimo průjezdní profil 
komunikace, dále budou v reflexním provedení; dopravním značením bude vždy  označen celý 
úsek pozemní komunikace s omezením; po celou dobu prací bude prováděna kontrola úplnosti 
dopravního značení s příp. uvedením do souladu.  
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2) V případě možnosti tvorby kolon, špatných rozhledových podmínek, při snížené viditelnosti 
apod. bude při provádění prací silniční provoz řízen řádně poučenými a proškolenými pracovníky; 
pracovníci budou vybaveni a označeni v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí 
pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění. Za snížené viditelnosti bude také 
řádně osvětlena každá překážka na pozemní komunikaci, to platí i pro vozidla stojící na krajnici 
nebo vlastní pracovní místo. 
  
  
Upozorňujeme, že Policie ČR, územní odbor Šumperk, Dopravní inspektorát musí být vždy 
vyrozuměn zhotovitelem formou elektronické pošty, e-mail: su.di.ding@pcr.cz, příp. do datové 
schránky: 6jwhpv6, o provádění prací na pozemní komunikaci kdy zhotovitel v oznámení uvede: přesnou 
polohu pracovního místa, rozsah omezení provozu, použité schéma přechodné úpravy provozu, příp. osoby 
řídící provoz, dále osobu odpovědnou za průběh prací a předpokládanou dobu trvání omezení.  
 
 
   
Vyřizuje: 
por. Bc. Michal Miterko 

  

  npor. Bc. Milan Jankov 
  vedoucí oddělení DI 
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