
Městský úřad Židlochovice 
Masarykova 100, 667 01 Židlochovice, IČ: 00282979 

Odbor dopravy 

Pracoviště: Nádražní 750, 667 01 Židlochovice 

 

S T A N O V E N Í 

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 

Městský úřad Židlochovice odbor dopravy, příslušný podle ustanovení § 10, 11, zákona č. 500/2004 

Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen SŘ), § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., 

o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o provozu na 

pozemních komunikacích), a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 2 zákona o 

provozu na pozemních komunikacích a na základě podnětu, který dne 27. 8. 2021 podala společnost 

Senergos, a.s. Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice, IČ: 26915413 

kterou zastupuje na základě plné moci společnost 

ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ 26264641 

 (dále jen "žadatel") 

a  v souladu s ustanovení §77 odst.1 písm. c) zákona o provozu na pozemních komunikacích  

s t a n o v u j e 

přechodnou úpravu provozu (umístění dopravního značení) na silnici II/425 a místních 

komunikacích v k. ú. Vojkovice u Židlochovic 

 

Uvedená přechodná úprava provozu bude provedena dle obr. č. 1 při splnění následujících 

podmínek :  

1. Realizace bude provedena dle dokumentace dopravního značení - obr. č. 1, v souladu 

s ČSN EN 12899-1, s vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na 

pozemních komunikacích v platném znění, zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, technickými podmínkami č. TP 117 „Zásady pro 

informačně orientační značení na PK“, technickými podmínkami č. TP 65 „Zásady pro 

dopravní značení na pozemních komunikacích“, technickými podmínkami č. TP 100 „Zásady 

pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích“, technickými podmínkami č. TP 

133 „Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích“ a VL. 6.1. „Svislé 

dopravní značky“, vše v platném znění. 

Váš dopis zn.:    

 

  

Ze dne:          

 

         

       DLE  ROZDĚLOVNÍKU  

 

Sp. zn.: MZi-OD/9080/2021 

Č. j.: MZi-OD/9080/2021-4 KR 

Vyřizuje: Ing. Dagmar Kratochvílová 

Tel.: 547428724 

E-mail: dagmar.kratochvilova@zidlochovice.cz 

Počet listů: 4 (oboustr. tisk 2)  

Počet příloh/listů/svazků: 0/0/0  

Datum: 30. 8. 2021  

Vypraveno dne: 30. 8. 2021   
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Obr. č. 1 – Situace dopravního značení 

 

2. Svislé dopravní značky budou základní velikosti některé s výstražnými světly S7. 

3. Dopravní značení a dopravní zařízení bude provedeno v reflexním provedení podle platných 

norem, nařízení a zásad. 
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4. Dopravní značení bude umístěno dle schválených zásad pro přechodné DZ. Na jednom sloupku 

budou umístěny max. 2 dopravní značky. 

5. Dopravní značení bude osazeno pouze v době probíhajících prací. 

6. Po ukončení prací bude přechodné dopravní značení bezodkladně a kompletně odstraněno. 

7. Policie ČR, DI Brno-venkov vydala souhlas s DZ č. j.: KRPB- 84325-1/ČJ-2021-0603DI-PAV 

ze dne 13. 5. 2021. 

8. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k vydala souhlas s DZ ze dne 14. 5. 2021. 

9. Obec Vojkovice vydala souhlas s DZ ze dne 13. 5. 2021. 

10. Policie ČR, DI Brno-venkov má právo kontroly a určení dalších doplňujících podmínek a        

úpravy tohoto DZ dle aktuálních požadavků silničního provozu k zajištění jeho bezpečnosti a 

plynulosti. 

11. Odpovědná osoba za provedení tohoto dopravního značení :  

Ing. Petr Ošměra, tel.: 725 015 243 

12. Přechodná úprava provozu na poz. komunikacích dle tohoto stanovení bude platit v termínu:          

od   13. 9. 2021 do 30. 11. 2021 

13. Městský úřad Židlochovice, odbor dopravy si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy       

provozu na pozemních komunikacích změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný       

zájem. 

O d ů v o d n ě n í : 

Podáním podnětu, který dne 27. 8. 2021 podala společnost Senergos, a.s. Družstevní 452/13a, 664 

49 Ostopovice, IČ: 26915413, kterou zastupuje na základě plné moci společnost ZNAKOM s.r.o., 

Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ 26264641, bylo zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.  

Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bylo vydáno na základě 

podnětu, v souladu s ustanovením §77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních 

komunikacích, a po projednání s příslušným orgánem Policie ČR, KŘ JMK, SPDI BM a BO č. j. 

KRPB- 84325-1/ČJ-2021-0603DI-PAV ze dne 13. 5. 2021. Správa a údržba silnic Jihomoravského 

kraje p.o.k vydala souhlas s DZ ze dne 14. 5. 2021. Obec Vojkovice vydala souhlas s DZ ze dne 13. 

5. 2021. 

Silniční správní úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 

vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do podmínek rozhodnutí 

byly zahrnuty i připomínky a podmínky souhlasů účastníků řízení.  

Silniční správní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku stanovení, za použití ustanovení právních 

předpisů ve výroku uvedených. 

  

 

 

  Ing. Dagmar Kratochvílová 

  vedoucí odboru dopravy 
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Obdrží: 

účastníci : 

- Senergos, a.s. Družstevní 452/13a, 664 49 Ostopovice, IČ: 26915413 

kterou zastupuje na základě plné moci společnost 

- ZNAKOM s.r.o., Zengrova 4, 615 00 Brno, IČ 26264641 

- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k., Žerotínovo nám. 3/5,  601 82 Brno 

 

dále obdrží : 

- MěÚ Židlochovice, OD 

- Obec Vojkovice 

- Policie ČR, KŘ JMK, DI B-v, Kounicova 24, 611 32 Brno 


		2021-08-30T06:41:34+0000
	Kratochvílová Dagmar Ing. OD
	Konverze dokumentu




